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        ::::املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
  .والصالة والسالم عىل أرشف املرسلنيبسم هللا الرحامن الرحمي، 

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
من اTسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اTاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

Eلس املستشارين، خيصص اEلس هذه اجللسة ألسـئZ السادة 
  .علهيااملستشارين وأجوبة احلكومة 

قبل الرشوع يف تناول األسـئZ الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اEلس عىل ما جد من مراسالت 

  .وإعال�ت، اللكمة للسـيد األمني، تفضل

        ::::اEلساEلساEلساEلساملستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني املستشار السـيد محيد كوسكوس، أمني 
  .شكرا السـيد الرئيس

يقيض  45.09مبرشوع قانون رمق توصلت رئاسة جملس املستشارين 
 13املوافق ل  1374من ربيع الثاين  16بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف 

بشأن مثن الكهر�ء، احملال عىل جملس املستشارين من جملس  1954دجنرب 
  .النواب

كام توصلت الرئاسة بقرارين للمجلس اTسـتوري، األول حيمل رمق 
يت عبد املا¥، ملمتسا آد جنيب بشأن الطعن ا ي قدمه السـي 10/805

يف نطاق  2010يوليوز  22فيه إلغاء نتيجة ¨قرتاع اجلزيئ ا ي أجري يف 
-الهيئة الناخبة املكونة من ممثيل غرف الصناعة التقليدية جبهة مراكش

احلوز، وأعلن عىل إثره انتخاب السـيد جحوب الصخي عضوا -²نسـيفت
Tسـتوري برفض طلب السـيد مبجلس املستشارين، وقد قىض اEلس ا

  .يت بن عبد املا¥آجنيب 
بشأن الطعن ا ي قدمه السـيد عبد  10/806والثاين حيمل رمق 

النارص حلسيسن، ملمتسا فيه إلغاء نتيجة ¨قرتاع اجلزيئ ا ي أجري يف 
يف نطاق الهيئة الناخبة املكونة من ممثيل امجلاعات احمللية  2010غشت  31

مسري عبد املوىل ومحمد : أعلن عىل إثره انتخاب السادةتطوان، و -جبهة طنجة

البكوري ومحمد أقبيب ومحمد علمي وأمحد اTيبوين، أعضاء مبجلس 
املستشارين، وقد قىض اEلس اTسـتوري برفض طلب السـيد عبد 

  .النارص حلسيسن
كام توصلت الرئاسة مبراسZ من السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع 

من خاللها اEلس طلب السـيد وزير الفالحة والصيد  الربملان، خيرب
البحري بتقدمي األسـئZ املو½ة لقطاع الفالحة يف بداية اجللسة نظرا 

  .الرتباط السـيد الوزير بنشاط حكويم
ومبراسZ 2نية من السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان، خيرب 

T لس أن السـيد الوزير املنتدبEى الوزير األول امللكف من خاللها ا
�لشؤون ¨قتصادية والعامة سيتوىل اإلجابة �لنيابة عن السؤال الفريد 
املوجه للسـيدة وزيرة الصحة، ومبراسZ من منسق مجموعة اإلحتاد الوطين 
للشغل �ملغرب، يطلب من خاللها تأجيل السؤال الفريد ا ي اكن مو½ا 

  .ةلقطاع الطاقة واملعادن إىل جلسة الحق
�لنسـبة لألسـئZ الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين 

  :دجنرب 28إىل غاية يوم الثال2ء 
  سؤ¨؛ 25: عدد األسـئZ الشفهية -
  سؤال واحد؛: عدد األسـئZ الكتابية -

  . جوا�ن: عدد األجوبة الكتابية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

 7من النظام اTاخيل، توصلت الرئاسة ب 128طبقا ملقتضيات املادة 
طلبات إحاطة، اللكمة لفريق التحالف ¨شرتايك، تفضل السـيد 

  .املستشار

        ::::املستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوياملستشار السـيد حسان الغزوي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
  السـيد الوزير احملرتم،
ر أوالد عبد الصادق �مجلاعة القروية أرسة من دوا 100تعيش أزيد من 

منكوبة بسبب  ،منذ حوايل شهر - إقلمي سـيدي سلÐن- بدار بلعامري
الفيضا�ت واد أم الزين عىل املنطقة بعد أمطار اسـتثنائية أدت إىل ترشيد 
هذه العائالت وتدمري لك مساكهنا وفقدان لك أمتعهتا اليت جرفهتا املياه، 

واء املترضرين من هذا الفيضان، لكهنم يعيشون يف وقد متت إقامة خممي إلي
شـبه ترشد ويف وضع مأساوي، مما يفرض إجياد حل عاجل إلعادة إيواهئم 

  . يف وضع الئق
ويطالب هؤالء الساكن من وزارة اإلساكن والواكÞ احلرضية، إضافة 

 ق رشوط تفضيلية ـاء وفـاجل، منحهم تراخيص البنـدبري العـذا التـإىل ه
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  .بشلك هنايئ إساكهنمإلعادة 
ري للخطر ذكام يطالبون الواكÞ املائية حبوض واد سـبو بإجياد حل ج

ا ي أصبح يشلكه واد أم الزين، وذ¥ �إلرساع يف توسـيع جمرى الواد، 
  . وإقامة سد تيل أو حتويل اجتاهه خارج القرية محلايهتا من الفيضا�ت

للك املصاحل املعنية جبهة ونغمت هذه املناسـبة لنؤكد عىل رضورة اليقظة 
بين حسن، والعمل عىل حامية املنطقة واحلد من آ2ر - الرشاردة- الغرب

الفيضا�ت وتفادي اكرثة السـنة املاضية، حيث مازال الساكن والفالحون 
يعانون من خملفات الفيضا�ت اليت عرفهتا املنطقة، بل أن عددا من 

د، بل األكرث من ذ¥ فإن قوة العائالت مازالت مترشدة ومل يمت إيواؤها بع
آالف هكتار من  10األمطار هذه السـنة أدت إىل ضياع أزيد من 

األرايض املزروعة بدائرة مرشع بلقصريي، مما جعلها منطقة منكوبة معليا 
ضا�ت منذ اآلن، إضافة إىل بقاء مساحات ôمة مغمورة �ملياه منذ في

  .السـنة املاضية
ر املدمرة للفيضا�ت، مل تشاهد أي معل ورمغ ما حدث، ورمغ لك اآل2

ôم للحد من الفيضا�ت اليت هتدد املنطقة �سـمترار، ومت ¨كتفاء فقط 
مبعاجلات جزئية للمخلفات، بيú املطلوب �سـتعجال العمل عىل حامية 
املنطقة من ½ة و¨سـتفادة من المكيات الهائZ من األمطار من ½ة 

  . أخرى
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لفريق التجمع اTسـتوري 

إذن اللكمة للفريق احلريك، تفضل .. املوحد، تفضل السادة املستشارين
  .اليس السعداوي

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  رتمني،السـيدات والسادة املستشارين احمل

يعترب قطاع التعمري من القطاعات األساسـية يف جمال التمنية وإنعاش 
¨ست�ر وتوسـيع قاعدة التشغيل عرب خلق فرص الشغل، وقد شهدت 
بالد� تطورات يف هذا اEال من خالل فتح عدة أوراش مشلت املدن 

اجعة، والقرى، واكبهتا ترسانة قانونية وتنظميية، خضعت دامئا للتجديد واملر 
غري أنه يف املقابل نسجل ما تعرفه عدة مناطق و½ات، خاصة عىل 
املسـتوى القروي واملدن الصغرى وهوامش املدن من مشالك وصعو�ت 
جراء فرض هذه املنظومة القانونية، دون مراعاة اخلصوصيات احمللية 

  .والوضعية ¨ج�عية و¨قتصادية لفئات اج�عية عريضة

فإن الرسوم عىل رخص البناء تشلك عبئا كبريا عىل ويف هذا اإلطار، 
ساكنة العامل القروي، إضافة إىل اللكفة املادية مللف التعمري بو2ئقه 

  .املتعددة، واليت يسـتعيص يف غالب األحيان توفريها من طرف املواطنني
كام أن فرض رشوط مسـتعصية ال تأخذ بعني ¨عتبار اخلصوصيات 

  .اEال، جيعل هذا القطاع احليوي معرضا للركود والكساداحمللية وال طبيعة 
وما يزيد الوضع تعقيدا أن الو2ئق املطلوبة الستيفاء رشوط البناء 
و¨سـتجابة ملسطرة التعمري ال تراعي طبيعة امللكية وطرق توزيع األرايض 
يف العامل القروي، ويه العملية اليت تمت عادة �ألعراف، نظرا لكون معظم 

عاء العقاري هو من نوع أرايض امجلوع، وقامئة عىل نظام الوراثة، مما جيعل الو 
التوفر عىل صكوك امللكية اليت تشرتطها الواكÞ احلرضية من �ب 

  .املسـتحيالت
وتكمتل الصورة إذن إذا أضفنا إىل لك هذه التاكليف الباهظة بإعداد 

عداما للبنيات التحتية تصاممي البناء، علام أن مجمل املناطق القروية تعرف ان
األساسـية، وتفتقر لتصاممي الهتيئة والتجهزيات األساسـية، من ماء وكهر�ء 

  .وقنوات الرصف الصحي
والتعمري، مما  ءوبناء عليه، فإن معظم املناطق تعرف ركودا يف جمال البنا

جنمت عنه انعاكسات اج�عية واقتصادية، نتيجة كساد غري مسـبوق يف 
ôن البناء وما يرتبط هبا من حرف أخرى، تشلك العمود الفقري لعيش 
أغلب الساكن، فضال عن تفيش البطاÞ وانتعاش السكن العشوايئ 

  .واإلرضار �لبيئة
عية تسبب يف بروز واألدىه أن هذه الوضعية ¨قتصادية و¨ج�

حراكت احتجاجية ذات طبيعة اج�عية واقتصادية مفتوحة عىل لك 
  .¨ح�الت، وهو ما ال نريده لوطننا العزيز

إننا يف الفريق احلريك، إذ نؤكد رفضنا للبناء العشوايئ ودفاعنا عن 
تطبيق القوانني، فإننا نؤكد أيضا عىل رضورة تطبيق روح القوانني وليس 

عىل نصوصها اجلامدة والصامء، وهو ما يتطلب إجياد حلول واقعية  ¨رتاكز
تراعي اخلصوصيات احمللية، وتراعي اخلصاص القامئ يف العامل القروي واملدن 
الصغرى، من حيث البنيات والتجهزيات، حىت نمتكن من إعادة احليوية يف 

  .قطاع البناء والسكن ¨ج�عي
مي منوذجية للبناء يف العامل القروي وعىل هذا األساس، نقرتح وضع تصام

حسب خصوصية لك منطقة ووضعها رهن إشارة الساكن �Eان، إىل 
جانب األخذ بعني ¨عتبار للملكية العرفية والو2ئق اإلدارية املعمول هبا 
إلثبات امللكية واع�دها مكصدر ملنح تراخيص البناء، كام نقرتح كذ¥ 

الت احلرضية ا�تصة واللجن التقنية يف دراسـهتا اع�د املرونة من قبل الواك
  . للملفات املعروضة علهيا

  .وشكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة لفريق التجمع اTسـتوري املوحد، 

  .اليس الرايض

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد الرئيس،

تيعرف املغرب وضع اج�عي متوتر، تنذر به حركة اإلرضا�ت، العدل 
قطاع الصحة، التعلمي العايل . إرضا�ت أسـبوعية: وامجلاعات احمللية

  .إرضا�ت متقطعة: واملهندسني وبعض القطاعات األخرى
أن لك وزير يريم �ملسؤولية عىل الغريب يف األمر، السـيد الرئيس، 

  .وزير آخر، وكأن التضامن احلكويم غري موجود
كيف نفرس هذا ¨ضطراب داخل احلكومة والوزير األول يتفرج، 
وكأنه غري معين مبا يقع، علام أنه هو املرشف املبارش عىل التنسـيق بني 

  .أعضاء احلكومة اليت يرأسها
  السـيد الرئيس،

ملتواصZ تلكف الشعب املغريب خسائر مادية إن حركة اإلرضا�ت ا
ومعنوية كبرية وتعطل مصاحل املواطنني، بل يف بعض احلاالت هتدد 

  .األرواح، عىل سبيل املثال قطاع الصحة
  إخواين األعزاء، 

ملن سـنحمل هذه الفاتورة ¨ج�عية و¨قتصادية الثقيZ؟ هل 
ن حقوقها ومطالهبا سـنحملها إىل املكو�ت ¨ج�عية اليت تدافع ع

املرشوعة؟ أم إىل احلكومة اليت جعزت عن إصدار قانون ينظم حق 
اإلرضاب، ويضمن حقوق وواجبات احلكومة واملقاوالت واملواطنني 

  معوما؟
  السـيد الرئيس،

الغريب يف األمر أن احلكومة ال ترى ¨سـتعجالية يف إصدار قانون 
، 2007لضبط قبل انتخا�ت اإلرضاب، بيú تراها يف مرحZ سابقة، و�

أقامت اTنيا وأقعدهتا، إذ اسـتعجلت الربملان للمصادقة، يف إطار دورة 
اسـتثنائية، عىل قوانني أقل أمهية من هذا القانون ا ي نصت عليه املادة 

  .، أال وهو القانون املنظم حلق اإلرضاب1996من دسـتور  14
  السادة املستشارين احملرتمني،

إن إصدار قانون منظم حلق اإلرضاب وحمدد للواجبات، أصبح اآلن 
رضورة ملحة وحاجة أساسـية ينتظرها املستمثرون األجانب، واملستمثرون 
املواطنون، ولك الفاعلني يف القطاع ¨ج�عي، والهيئات النقابية 

والسـياسـية أيضا، كام أن متاطل احلكومة إلخراج هذا القانون مل يعد � أي 
  .ر مقبولمرب 

  السـيد الرئيس،
مطلبنا أن تكون للحكومة وللوزير األول الشجاعة لطلب عقد دورة 
اسـتثنائية خالل األشهر القليZ املقبZ للمناقشة بعمق واملصادقة عىل قانون 
حق اإلرضاب، وأن ال ختىش احلكومة يف ذ¥ حسا�هتا ¨نتخابية، وأن 

  . تغلب مصلحة املواطنني عىل املصلحة الضيقة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن لفريق األصاÞ واملعارصة، 

  .تفضيل السـيدة املستشارة احملرتمة

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعميميميمييييي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  احملرتمة، السـيدة املستشارة 
  السادة املستشارين احملرتمني،

من النظام اTاخيل Eلس املستشارين، أحيط جملسـنا  128طبقا للامدة 
املوقر علام بقضية طارئة، تتعلق �لوضعية اخلطرية للبنية التحتية، وخاصة 
شـبكة الطرق الوطنية وما تعرفه من تدهور وهشاشة، واليت تكشف عن 

عاشت بالد� يف غضون هذه السـنة عىل  معق الفشل احلكويم، حيث
إيقاع تغيريات مناخية، اكنت لها تغيري �لغ عىل العديد من املنشآت 
والطرقات احلديثة التشييد، إذ خلفت خسائر برشية ومادية، وخاصة البنية 
التحتية اليت عرفت ترضرات كبرية يف البوادي واحلوارض، األمر ا ي أدى 

للعيش يف عزÞ ²مة بدون مؤونة وإسعاف بعد �لعديد من هذه املناطق 
  .اهنيار مجموعة من القناطر واملسا¥

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

هذا التدهور ياكد ال يسـتثين حىت شـبكة الطرق السـيار اليت راهنت 
علهيا بالد� للمسامهة يف حتقيق التمنية ¨قتصادية و¨ج�عية للمواطنني، 

ومك، السـيد الرئيس احملرتم، للوقوف عىل وضعية ويف هذا الصدد ندع
الطريق السـيار مثال الرابطة بني اTار البيضاء والر�ط ملعرفة جحم األرضار 
واملعا�ة اليت يعيشها مسـتعميل هذه الطريق احليوية، �عتبارها من أمه 

  .احملاور اليت يمت ¨ع�د علهيا
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،
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دد، نود التذكري مبضامني تقرير اEلس األعىل للحسا�ت يف هذا الص
ا ي كشف عن مجموعة من ¨ختالالت اليت تطال الطرق السـيار �ملغرب 

  .وكيفية تدبريها
وكام نمتىن أن تتجاوب احلكومة مع مالحظات اEلس األعىل للحسا�ت 

ن تنادي، وتتعامل حبمكة وإجيابية، لكن ال حياة ملن تنادي، لكن ال حياة مل
لألسف اختارت احلكومة هنج منطقها املعتاد، وهو الصمت والالمباالة، يف 
اسـهتتار واحض ملصاحل املواطنني و¨سـمترار يف هدر املال العام، ألن تدهور 
الشـبكة الطرقية بصفة عامة مرتبط �ألساس مبا تعرفه الصفقات من 

 اجلودة يف تالعبات وعدم احرتام دفاتر التحمالت ورضب لك معايري
 Þغياب ²م ألي متابعة ومراقبة من طرف احلكومة، سنسـمتر كفريق األصا
واملعارصة يف فضح فشل سـياسـهتا اليت مل جين معها املواطنني إال الويالت 

  .والنكسات واخليبات
  السـيد الرئيس،

يف هذا اإلطار، فإننا يف فريق األصاÞ واملعارصة ننبه احلكومة والوزارة 
الوصية أن ما أكدته التقارير وما فضحته التساقطات املطرية األخرية، يظهر 
جبالء افتقاد احلكومة للحد األدىن من احلس الوطين واملسؤولية املطلوبة، 

ن تصدعات جند ألن يف الوقت ا ي تعرف مجموعة من الطرق احلديثة م
الطرق اليت بنيت يف عهد ¨سـتعامر الزالت صامدة، وهو ما يثري سؤال 

Zاجلودة والزناهة واملسؤولية اليت تفتقدها احلكومة احلالية الفاش .  
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة املستشارة، اللكمة للفريق ¨شرتايك، تفضل السـيد 

  .املستشار

        ::::شار السـيد محمد علميشار السـيد محمد علميشار السـيد محمد علميشار السـيد محمد علمياملست املست املست املست 
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  السـيدات والسادة املستشارين،

  :�مس الفريق ¨شرتايك نتقدم �إلحاطة التالية
  السـيد الرئيس،

درعة منذ سـنوات عىل إيقاع -ماسة-يعيش قطاع التعلمي جبهة سوس
خاضها احتقا�ت متتالية، متثلت �خلصوص يف إرضا�ت إقلميية و½وية 

رجال التعلمي، وإذا اكنت الوزارة قد التقطت مؤخرا الرسائل اليت بعثت هبا 
احتجاجات نساء ورجال التعلمي يف هاته اجلهة، ووقفت عىل حقيقة الرتدي 
ا ي بلغته املنظومة الرتبوية هبذه اجلهة، واختذت إجراءات بعثت األمل 

ء تغيري عىل مسـتوى Tى الشغيZ التعلميية يف حتسني ظروف العمل وإجرا
أاكدميية الرتبية والتكوين، فإن الوضع عاد اليوم إىل التوتر من جديد، حيث 
خيوض املوظفون يف قطاع التعلمي إرضا�ت حملية وإقلميية، مما يؤثر عىل 

الوضع التعلميي، وحيرم التالميذ من حقهم يف متدرس منتظم ويف حياة 
  .مدرسـية عادية بعيدة عن التوتر

  لرئيس، السـيد ا
درعة تعاين من -ماسة- حسب مجموعة من املؤرشات، فإن ½ة سوس

نقص كبري يف اإلماكنيات الرتبوية، من حيث التجهزيات واألقسام واملوارد 
البرشية، إىل جانب النقص يف دعامات الرتبية وخاصة النقل املدريس 

ة واملطامع واTاخليات، وإن من شان ¨حتقان ا ي يعيشه القطاع، خاص
جراء ¨قتطاعات اليت يعتربها ôنيو القطاع بأهنا جمحفة وغري مربرة وطالهتم 
دون غريمه يف ½ات أخرى من اململكة، أن يعمق أزمة التعلمي هبذه اجلهة 
اليت تعاين أصال من الهشاشة، كام أن من شأن هذا ¨قتطاع أن يتسبب 

دثوا قبل قليل عن يف توترات اج�عية، حنن يف غىن عهنا، ألن اإلخوان حت
  .اإلرضا�ت اليت يعرفها قطاع التعلمي وقطاع امجلاعات احمللية

  السـيد الرئيس، 
اسـتدرااك  ¥، نشدد عىل رضورة أن تتخذ احلكومة إجراءات 
مسـتعجZ ورضورية لوقف مسلسل ¨حتقان ¨ج�عي بقطاع التعلمي 

درعة واجللوس إىل طاوÞ احلوار مع النقا�ت المتثيلية -ماسة- جبهة سوس
ذات المتثيلية، وعدم اTفع يف اجتاه التصعيد ا ي ال خيدم العملية الرتبوية 

  . وال البالد بإنصاف الهيئة الرتبوية وأخذ مصلحة التلميذ فوق لك اعتبار
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
رتم، اللكمة للفريق الفيدرايل، تفضل اليس شكرا السـيد املستشار احمل

  . أفر1ط

        ::::املستشار السـيد عبد املا¥ أفراملستشار السـيد عبد املا¥ أفراملستشار السـيد عبد املا¥ أفراملستشار السـيد عبد املا¥ أفر1111طططط
  .شكرا السـيد الرئيس

إحاطتنا سـتتناول موضوعان خمتلفان، املوضوع األول يتعلق بعدم 
احرتام أعوان املراقبة عىل مسـتوى الطرق ملقتضيات مدونة السري، وحنن 

اTليل ا ي هو بني أيدينا، وا ي حدد ôام نعمل أن الوزارة وزعت هذا 
أعوان املراقبة، واليوم نالحظ أن حلمية عادت إىل حالهتا القدمية، حبيث أنه 
اليوم ليس هناك احرتام للتشوير، ليس هناك تركني ا ي ميكن السائقني 
من رؤية هؤالء أعوان املراقبة، اليشء ا ي يطرح أكرث من تساؤل حول 

ما مصداقية هذه  .ع القوانني اليت نصوت علهيا كربملانمصداقية مشاري
  املشاريع إذا اكنت السلطة التنفيذية ال تلزتم �حرتاôا؟

واليوم، وهو ما كنا نطرحه إ�ن املناقشة، أن املواطنني ال يتخوفون من 
احرتام أي قانون، بل أن هناك إشاكل حقيقي اليوم ا ي هو مرتبط 

  .،  ¥ جيب إعادة األمور إىل نصاهبامبحاوÞ ابزتاز السائقني
والنقطة الثانية تتعلق حبرمان العديد من امجلعيات من اTمع ا ي تقدمه 
وزارة الشـبيبة للعديد من امجلعيات، واكن هذا املنع بإيعاز من وزارة 
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اTاخلية، وحنن نعمل يف سـنوات ما اكن يصطلح عليه بسـنوات الرصاص، 
نسميه جبمعيات األهنار والسهول، واليوم يمت منع  أن اTمع اكن يوجه ملا كنا

مجعيات فاعZ إن عىل املسـتوى احلقويق أو عىل املسـتوى التمنوي، وأعتقد 
مجعية، وأ� أتساءل ما دخل وزارة اTاخلية يف اختصاصات  14بأن هناك 

فنحن نأسف لهذا السلوك ونطالب  ،وزارة الشـبيبة والر1ضة؟  ¥
  .نصاهبابإرجاع األمور إىل 

أما فÐ يتعلق �لنقطة األوىل اليت تطرقت إلهيا، فاليوم وهاذ اليش ميكن 
دا� ) l’autoroute(يالحظوا أي واحد من املغاربة لكهم، أنه منشـيو غري 

ما بني الر�ط واTار البيضاء أنه يمت ركن السـيارة د1ل املراقبة وسط 
)l’autoroute(،  ،احنا إىل اكنت يش مراقبة ما خصناش نقنيو لعباد هللا

  . مسح يل، هاذي مايش مسؤولية
حنن مع احرتام القانون وأي قانون، وجيب أن يشعر املواطن املغريب 
بأن اإلنتاج الترشيعي يغري من واقعه اليويم، واملسؤول األول عىل احرتام 

  .القوانني طبعا يه احلكومة
قبل كيفاش أنه رجل األمن يف إطار املراقبة يشد احنا كنا نتساءل من 

اليوم اكينة مدونة .. البرييم ويديرو حتت الاكسكيطة وما يعطيك ال حمرض
د1ل السري اليل فهيا واحد العديد د1ل الضوابط ود1ل املقتضيات اليل 
كيخص حترتم، وإال مففهمناش ال اكمريات فهيا ذيك اآلÞ د1ل التصوير اليل 

وبه وجب اإلعالم وللحكومة املوقرة ... حاÞ الزناع أن تبني لنا ميكن يف
  . واسع النظر
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد املستشار احملرتم، الوقت انهتـى، شكرا

لو مسحمت السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، هناك تالمذة 
  .د أن نرحب هبمالسـنة الثانية للتعلمي اإلعدادي الثانوي ملعهد بمنبارك نو 

  .شكرا
امسحوا يل �يق إحاطة أخرية للفريق ¨سـتقاليل، امسحوا يل نسيت، 

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزااملستشار السـيد عبد العزيز عزايبيبيبيب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

من النظام  128يرشفين �مس الفريق ¨سـتقاليل، ويف إطار املادة 
اTاخيل، أن أحيط اEلس املوقر علام بقضية طارئة، تتعلق بتدبري مشالك 
الغش يف البنيات التحتية ومعاجلة مشالك السكن العشوايئ يف إطار 

ية املسؤولية املشرتكة بني اEالس املنتخبة املسؤوÞ عن املدارات احلرض 
والسـياسة العامة لFوÞ من خالل جمهود احلكومة لتأهيل بنيات البالد 

  . الكربى
  السـيد الرئيس احملرتم،

الشك أن ما عرفته مدينة اTار البيضاء من فيضا�ت ôوÞ بعد أمطار 
اخلري واملسؤولية الثابتة للمسؤولني عن تدبري الشأن احمليل، أقول املسؤولية 
الثابتة للمسؤولني عن تدبري الشأن احمليل، من خالل التسرت عىل أخطاء 

عقد  ، اليت اكنت سببا يف هذه الكوارث، مما اسـتدعىLydecرشكة 
دورات اسـتثنائية بضغط من املعارضة، ويف مقدمهتا مستشارو حزب 
¨سـتقالل �Eلس امجلاعي �Tار البيضاء، بعد أن كشف �مللموس 
خطورة الغش يف البنية التحتية اليت أصبحت تتطلب فتح حتقيق عاجل 

  .يف املوضوع لتحديد املسؤوليات وترتيب اجلزاءات الناجتة عهنا
يد الرئيس، أن تأهيل البنيات من مضنه حل معضZ وال شك، السـ 

السكن العشوايئ يف إطار التدبري احمليل املسؤول عن ترمجة ا�ططات 
الهيلكية املرسومة من طرف احلكومة يف إطار مفهوم التشارك والمنوذج 
ا ي ميكن ¨سـتدالل به، نسوقه من العامصة، من خالل معا�ة L دوار 

كرعة أقدم L صفيحي ببالد�، ا ي يواجه اليوم احلاجة،وL دوار ال
مشN اج�عيا بفعل سوء التسـيري وتدبري الهيآت املنتخبة املتعاقبة 
والسلطات واليت تؤدي الساكنة اليوم مثنه عن طريق الضغط والرتهيب، 
يف الوقت ا ي ال تطالب إال حبقها يف العيش الكرمي، وحتمل املسؤولية ملن 

للمتاجرة فهيا و¨سـمترار يف مأساة ساكنهتا، وهو نفس  اسـتغلوا أرضها
جبامعة ويسالن  2و 1املشلك ا ي يعاين منه ساكنة الر1ض ويسالن 

  .مبكناس
وإننا يف الفريق ¨سـتقاليل، نؤكد رضورة التعامل بكثري من احلزم مع 
املسؤولني عن خملفات فيضا�ت اTار البيضاء ومجيع املناطق املترضرة 

  . �ببالد
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

إذن نرشع اآلن يف معاجلة األسـئZ الشفهية املدرجة يف جدول أعامل 
سؤ¨، ثالثة مهنا آنية مو½ة للك من قطاعات  20هذه اجللسة، وعددها 

اد1 سؤ¨ ع 17الرتبية الوطنية، الصناعة والتجارة، التمنية ¨ج�عية و
موزعة عىل قطاعات الفالحة، الصناعة والتجارة، التمنية ¨ج�عية، 

  .اإلساكن، الصحة، الشؤون ¨قتصادية والعامة، حتديث القطاعات العامة
نسـهتل هذه اجللسة �ألسـئZ املو½ة لقطاع الفالحة والصيد البحري، 

ي والسؤال األول حول اسـتصالح األرايض اEاورة لوادي درعة وواد
  دي ـي، املهـإدريس الراض: ادةـاقية امحلراء، للمستشارين احملرتمني السـالس
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  . زركو، نبيه حلسن، موالي احمند املسعود، البشري أهل حامد
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركو
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  ء،السادة الوزرا

  إخواين املستشارين، 
  أخوايت املستشارات،

  السـيد الوزير،
يف ظل اTينامية الهامة اليت يشهدها القطاع الفالL ممتثZ يف ا�طط 
األخرض، يسود ¨نطباع عند مجموع ساكنة األقالمي اجلنوبية أن هذه 

.. اTينامية تنحرص رؤيهتا يف نطاق األرايض الفالحية اخلصبة وأنه ال جمال
ألن اEال الصحراوي الشاسع ال فائدة من است�ر قدراته وال معاجلة 

  .مشالكه
ويف هذا اإلطار، جيدر ا كر أن قطاع الفالحة وتربية املاشـية �ألقالمي 
اجلنوبية ترك حلال سبيP يعاين ظروفا مناخية قهرية وحش املياه يف انعدام ²م 

  . ألي تدخل مادي أو معنوي
فالساكنة اليت متارس بطبيعهتا الفالحة وتربية املاشـية وجدت نفسها 
ملزمة بتشكيل أحزمة للفالحة املعاشـية يف ضفاف وادي درعة والساقية 
امحلراء، بصفتهيام املصدرين الوحيدين للمياه، اإلشاكل هو أنه يف لك فصل 
شـتاء جيود بيشء من املاء، حيدث اجنراف الرتبة عىل ضفاف هذين 

اديني وتذهب معه فالحة العباد وال جيدون يف ذ¥ من يعوضهم وال الو 
  . يدمعهم وال حىت يواسـهيم

فهل تدخل الوزارة يسري وفق دراسة جدوى ¨ست�ر كام هو احلال 
�لنسـبة للقطاع اخلاص؟ أم عىل العكس من ذ¥ عليه أن يكون عاما ممتدا 

هات اليت تسجل عىل سائر الرتاب الوطين ومتضامنا �ألساس مع اجل 
  خصاصا حادا؟

  السـيد الوزير،
احلكومة مل تشـيد أي سدود لتبقى لنا موارد مائية، ما أحوجنا إلهيا يف 

  .اجلنوب، ولتجنبنا تداعيات اجنراف الرتبة، تذهب �ليابس واألخرض
احلكومة كذ¥ ال تتوفر عىل أي تصور Tمع الفالحة واسـتصالح 

مفاذا تنتظرون من الفالحة يف اجلنوب أن األرايض وتطوير وسائل اإلنتاج، 
  تعمتد عىل نفسها أم تعلن هنايهتا؟

  السـيد الوزير،
نريد منمك رصاحة أن تبرشو� أننا لن نبقى عىل هامش التارخي عالقة مع 

  ة ـاس أن تتخذوا إجراءات آنية وملموسـد منمك �ألسـط األخرض، نريـا�ط
  .للهنوض �لفالحة �جلنوب

  ر،السـيد الوزي
أنمت من اجلنوب وقريبون منا وتتفهمون مشالكنا، ولنا الثقة الاكمZ فيمك، 
لقدرتمك ولزناهتمك ونمتىن أن يكون عهدمك عهد ازدهار الفالحة يف األقالمي 

  .اجلنوبية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

  ::::ش، وزير الفالحة والصيد البحريش، وزير الفالحة والصيد البحريش، وزير الفالحة والصيد البحريش، وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد عزيز أخنو السـيد عزيز أخنو السـيد عزيز أخنو السـيد عزيز أخنو 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

خبصوص واد درعة، للحد من أرضار الفيضا�ت املومسية اليت قد يعرفها 
هذا الواد، قامت الوزارة بإجناز عدة مشاريع يف جمال احملافظة عىل األرايض 

  .تتعلق أساسا بإقامة حواجز حتويلية ملياه اEاريالفالحية، 
عىل مسـتوى ½ة لكممي السامرة، اليت تتوفر عىل مساحات ôمة من 

د1ل املشاريع عىل  8أرايض الفيض، عرفت السـنوات األخرية إجناز 
مليون د1ل  56لية فاقت هكتار بلكفة إجام 8560مساحة إجاملية د1ل 

  .اTرمه
عرفته هذه املشاريع، وضعت الوزارة بر�جما ونظرا للنجاح ا ي 

هكتار  19000أحواض سقوية عىل مساحة إجاملية تبلغ  5جديدا، هيم 
  .مليون د1ل اTرمه 40لية قدرها بلكفة ما

مليون اTرمه،  39رصد ما مجموعه  2011ولهذه الغاية، مت برمس سـنة 
  .دات ¨لزتاممليون اكع� 16مليون درمه اكع�دات األداء، و 23مهنا 

أما �لنسـبة لواد الساقية امحلراء، عىل مسـتوى إقلمي العيون، مت سـنة 
مليون مرت مكعب، وتنجز حاليا املديرية  110إجناز سد بسعة  1995

لكم قصد تطعمي الفرشة املائية  10اجلهوية للامء مرشوع بناء قناة عىل طول 
رتني سقويتني لتغزرة لفم الواد، وقد قامت الوزارة من ½هتا بإعداد دائ

هكتار، ووضع حزام وقايئ للحد من زحف  61واحلكونية عىل مساحة 
  .الرمال عىل اTائرة السقوية لفم الواد

د1ل اTوائر السقوية  4يف إطار ا�طط اجلهوي، متت برجمة إحداث 
هكتار مبناطق ²فودارت ووخنت واألوان وكورت  160عىل مساحة 

  .شـيخت
د1ل البحريات التلية عىل واد  4السامرة، مت إجناز عىل مسـتوى إقلمي 

ألف مرت  200الساقية امحلراء أو روافده، تصل سعهتا اإلجاملية حوايل 
د1ل البحريات أخرى ابتداء من السـنة  4مكعب، كام متت برجمة إجناز 

  .احلالية
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أما خبصوص بناء السدود، فكتابة اTوÞ امللكفة �ملاء والبيئة كتنجز 
دراسات ا�ططات د1ل تمنية املوارد املائية عىل صعيد لك حوض، ومضهنا 

  . السدود املمكن بناؤها عىل الوادين املذكورين
  .وشكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ر يف إطار التعقيبشكرا السـيد الوزير، تفضل السـيد املستشا

        ::::املستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركواملستشار السـيد املهدي زركو
يف احلقيقة، السـيد الوزير، احنا هذا السؤال طرحناه عىل الوزير 

  السابق، واضطرينا أننا حنطوه مرة 2نية، عالش؟
ألن يف احلقيقة أن الفالحة يه أساس اع�د بالد�، الفالحة يه اليل 

هذا الوادي، واد درعة، ان� خصنا نرجعو لها وخصنا هنمتو هبا، وخصوصا 
تعرفوا أمهيته ألنه جيمع عدة أقالمي، من إقلمي طاطا اليل عندو أرايض 

مرت، ولكن  20 ،مرت 15 ،مرت 10شاسعة للفالحة واملاء عندمه قريب 
  . اإلماكنيات ما عندمه

احنا بغينا وزارة الفالحة ²خذ بيد هاد الفالحة وتساعدمه، ألن حىت 
اTمع اليل اكينة يف وزارة الفالحة ال تصل إىل هاذيك هاد صناديق 

  .املناطق
كذ¥ واد الساقية امحلراء، واد الساقية امحلراء من إقلمي السامرة إىل 

أرايض شاسعة صاحلة للفالحة، جامعة حوزة، جامعة جديرية،  :إقلمي العيون
جامعة تفاريت، جامعة سـيدي معر، لك امجلاعات يه مطروحة عىل هاذ 

  .وادال
وحلد الساعة بغيت نقول ¥، السـيد الوزير، أنه فÐ خيص اسـتصالح 
األرايض، اليل كنعرف أ� بعد خصوصا بإقلمي السامرة وال درمه ترصف يف 
اسـتصالح األرايض، ألن املاء كيجي ويدي الرتبة وتعرفوا األرض ما تعوض، 

  . نعوضوها منني متيش الرتبة الصاحلة ولو نعطيو فهيا املاليري ما تلينا
وهناك، السـيد الوزير، توقعات التغيري املناU، املناطق اليل اكنت 

  . حصراوية، تعود فهيا األمطار غزيرة، واحنا بغينامك تديروا احتياط لهذا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار، هناك تعقيب السـيد الوزير؟ 

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
، ½ة لكممي السامرة، وامحلد W عىل هاد الشـتا اليل طاحت عىل أي

فهيا، ويه ½ة اليل فهيا طاطا وفهيا الواحات وفهيا ال ½ة لكممي وال اجلهات 
اجلنوبية، اكين مناطق خمصصة للفالحة، واليل عندها مسـتقبل إن شاء هللا 
 زاهر، واليل اكين فهيا خمطط ½وي يه خمطط املغرب األخرض، واليل

احنا، السـيد املستشار، مسـتعدين نديرو التحيني د1لو وإعادة النظر د1لو 

والنقاش د1لو، مادام أنه اكين املاء واكين الفالحة احنا موجودين �ش 
  . نتعاملو معمك
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

أمثان  السؤال الثاين املوجه كذ¥ للسـيد وزير الفالحة، موضوعه ارتفاع
عبد القادر قوضاض، عبد امحليد : األمسدة، للمستشارين احملرتمني السادة

  .السعداوي، عبد الرحمي العاليف، إبراهمي فضيل، عبد هللا مضفر
  .تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاض
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  ن،أخوايت، إخواين املستشاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

قد سـبق أن وضعنا هذا السؤال يف اTورات السابقة، إال أن راهنيته 
  :جتعلنا نربجمه يف هذه اجللسة، وذ¥ لألسـباب التالية

إن الفالحون يفاجؤون بز1دات جديدة يف أسعار األمسدة يف عز 
انطالق املومس الفالL اجلديد وغياب أخرى من األسواق، خاصة 
املسـتوردة، مما جعلنا نتساءل عن األسـباب الاكمنة وراء هذه املضار�ت 
القوية اليت تسود أسواق بيع األمسدة؟ وذ¥ أ1ما قالئل بعد اإلعالن 

  .الرمسي عن انطالق املومس الفالL اجلديد
فأين هو الزتام احلكومة يف ضامن تطبيق بر�مج معل متاكمل لضامن 

، وا ي يتوزع عىل L2010-2011 اجلديد السري اجليد للمومس الفال
العديد من اإلجراءات اليت هتم ضامن تزويد الفالحني �ألمسدة بأمثان 

  .مناسـبة
من هذا املنطلق، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اليت اختذهتا 
احلكومة يف موا½ة غالء األمسدة وتوفريها يف األسواق املغربية بأمثان تكون 

  حني؟ يف متناول الفال
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير، 
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

  عرفت أمثان جل املواد املسـتوردة اليل كتدخل يف تركيبة األمسدة اليل 
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كينتجها املكتب الرشيف للفوسفاط ارتفاعا هاما يف األسواق اTولية، حيث 
دوالر للطن �لنسـبة للبوطاس  380إىل  225انتقلت عىل سبيل املثال من 

  . دوالر للطن �لنسـبة لألمونياك 135إىل  50ومن 
 5 ونتيجة لهذا ¨رتفاع، اكن من املتوقع أن ترتفع أمثنة األمسدة ما بني

، غري أن الوزارة عقدت عدة لقاءات ومشاورات مع املكتب %33و
بز1دة ال تتعدى إىل اتفاق يقيض الرشيف للفوسفاط، مكنت من التوصل 

 MAPو �DAP (Di Ammonium Phosphate)لنسـبة للرتكيبة  5%
)Mono Ammonium Phosphate( وTSP )Ttriple Super 

Phosphate(  نفس املسـتوى د1ل أمثنة يف  14-28-14واحلفاظ عىل تركيبة
د1ل املومس الفارط، اليشء ا ي سـيلكف املكتب الرشيف للفوسفاط 

مليون  474مليون درمه، وكيفقد الرحب كيناهز  134خسارة تقدر ب  
  .درمه

د1ل الرتكيبات جديدة من األمسدة  3كام اعمتد املكتب، وهذا جديد، 
الرتبة ببال�، وبأمثنة معقوÞ الفوسفاطية تعترب أكرث مالءمة ملعظم أنواع 

  .14- 28-14مقارنة مع الرتكيبة د1ل  %27و  %6ومنخفضة بنسـبة ما بني 
وجتدر اإلشارة إىل أن معلية المتويل تمت بصفة عادية وما تسجالتش 

  . يش خصاص �لنسـبة لألمسدة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب، تفضل

        ::::القادر قوضاضالقادر قوضاضالقادر قوضاضالقادر قوضاض    املستشار السـيد عبداملستشار السـيد عبداملستشار السـيد عبداملستشار السـيد عبد
  .شكرا السـيد الوزير

أوال نشكرك، 2نيا هذه الرتكيبة اجلديدة، احلقيقة 1 ريت نعرفو األرقام 
د1لها، إال أنه احنا ميكن لنا نتفهو بأنه األمونياك يف السوق العاملية تريتفع، 
ولكن ما هو رأيمك يف الفوسفاط اليل ننتجه احنا كثالث دوÞ إلنتاج 

طبعا بعد الصني وأمرياك، وكنرتتبو يف الرتبة األوىل يف الفوسفاط، 
¨سـترياد د1ل الفوسفاط، بيú إىل امشييت لFول األخرى اليل كتاخذ 

عندمه تيسوى أقل من عند�، هذا ) l’engrais(علينا الفوسفاط كتجرب 
يشء غريب، هاذ الرثوة الوطنية واش مايش من حق هذا الفالح حىت 

  هنا؟ هو �ش يسـتافد م
هاذ األرقام اليل تتقولوا بأن املكتب الرشيف للفوسفاط غادي خيرسها، 
ما كنظنش أنه غادي خيرس يش حاجة، هاذي تصب يف الفالحة د1لنا، 
وإذا كنا بغينا نطورو فالحتنا تيخصنا نوقفو مع الفالح، أما هاذ املضار�ت 

�ش ²خذ هذه  اليل اكينة يف السوق، وهاذ األمثنة راه خالت الناس عاجزة
األمسدة ونطورو املنتوج د1لنا ونعطيو نتيجة أفضل، ألنه اليوم يف الشامل 

)DAP ( األمونياك إذا  290 ،درمه 300كيدير úدرمه، هذا راه غريب، بي
درمه للقنطار، هذا تيخيل الفالح  360اليوم راه كتدير  33امشييت ل 

  . تيعجز �ش يساير تطور الفالحة

  .وشكرا

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  شكرا السـيد املستشار، هناك تعقيب السـيد الوزير؟

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
إذن هاذ املشلك د1ل أمثان األمسدة هو مشلك عاملي، يعين اكين أمثنة 
خيالية اليوم عىل املسـتوى العاملي اليل ميكن تعمل واحد الفرمZ للميدان 
الفالL، ولكن امحلد W أنه، وأغتمن هذه الفرصة لشكر املكتب الوطين 

مثنة يف نفس الرشيف للفوسفاط ألن اكين واحد ¨جهتاد كبري �ش يبقاو األ
املسـتوى د1لها، وإىل رجعتو لهاذي أربع سـنني، دا� رامك كتشوفوا رمغ 
األمثنة اليل اكنت طالعة عىل املسـتوى العاملي اكين اسـتقرار نوعي واكين 
كذ¥ اجهتاد يف مواد جديدة اليل ميكن تنافس هاذ املواد اليل اكينة وبأمثنة 

  . أقل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الوزيرشكرا 

السؤال الثالث املوجه كذ¥ إىل السـيد وزير الفالحة، موضوعه 
اإلجراءات املتخذة ملوا½ة آ2ر الفيضا�ت عىل الفالحني، للمستشارين 

عبد  عبد امحليد السعداوي، معر مكدر، محمد فضييل،: احملرتمني السادة
  .هللا أبو زيد، بنارص أزاكغ

  .احملرتمتفضل السـيد املستشار 

        ::::املستشار السـيد حيفظه باملستشار السـيد حيفظه باملستشار السـيد حيفظه باملستشار السـيد حيفظه بمنمنمنمنبارباربارباركككك
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيد الوزير احملرتم،

أصبحت معا�ة الفالحني تزداد يف السـنوات األخرية نظرا للتغريات 
ا بالد� وسقوط األمطار بشلك غري منتظم، مما حيدث املناخية اليت تعرفه

فيضا�ت يف عدد من األقالمي خملفة أرضارا مادية وكبرية، خصوصا يف 
األرايض الزراعية كام حدث �لغرب يف السـنة املنرصمة، ويف الشامل 

  . واليت الزالت انعاكساهتا السلبية عىل املواطنني قامئة إىل اليومواجلنوب، 
للتخوفات اليت أصبحت هاجس املواطنني عامة والفالحني ونظرا 

خاصة لكام حل فصل الشـتاء، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، ما يه 
  التدابري املتخذة من طرف احلكومة ملوا½ة آ2ر الفيضا�ت عىل الفالحني؟

وهل هناك من إجراءات من أجل إعفاء املترضرين من قروض القرض 
  الفالL؟ 
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  .سـيد الرئيسوشكرا ال 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

بداية البد من اإلشارة إىل أن املبدأ األسايس اليل كيوجه التدخالت 
د1ل الوزارة ود1ل احلكومة بعد حدوث كوارث طبيعية، خاصة مهنا 
الفيضا�ت كيمتثل يف التخفيف عىل الفالحني املترضرين ومساعدهتم عىل 
معاودة نشاطهم، وكتختلف هذه التدخالت حسب طبيعة األرضار واحلدة 

  . مع حتديد األولو1ت د1لها
وحسب هذا املنظور، هتم العمليات املربجمة حسب احلاالت، إما 
إغاثة وإنقاذ املاشـية عرب توزيع األعالف وتعزيز التغطية الصحية، تعويض 
الزراعات الضائعة عرب توزيع األغراس والبذور واألمسدة، تنقية شـبكة الري 

  .يف إصالح املسا¥ القروية وإصالح املنشآت الهيدرو فالحية، واملسامهة
ولقد مت الرتكزي عىل منطقة الغرب آنذاك لكوهنا املنطقة األكرث ترضرا 

 100من الفيضا�ت نظرا حلجم املساحات املترضرة اليل �هزت فوق من 
ألف هكتار والتجهزيات الهيدرو فالحية، اليل ترضرت آنذاك، ومل يمت 

املسجZ عىل اخلصوص  إغفال املناطق األخرى، حيث مهت األرضار
  .إتالف بعض التجهزيات الهيدرو فالحية

إقلمي، مت خالل الثالث  27إلصالح األرضار املسجZ عىل مسـتوى 
 662رصد اع�دات قدرها  2010و 2009، 2008السـنوات األخرية يعين 

مليون د1ل اTرمه، واليل وصلت اإلجنازات د1ل األشغال هبا حوايل 
اإلصالحات، ألن لك سـنة احنا اكين برامج �ش ، وملتابعة هذه 65%

نديرو هاذ اإلصالحات د1ل هاذ الفيضا�ت اليل فاتوا، غادي مت برمس إن 
مليون د1ل اTرمه إضافية كيسامه فهيا  126رصد  2011شاء هللا سـنة 

  . الصندوق د1ل التمنية القروية
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  تعقيب؟شكرا السـيد الوزير، هناك 

        ::::املستشار السـيد حيفظه باملستشار السـيد حيفظه باملستشار السـيد حيفظه باملستشار السـيد حيفظه بمنمنمنمنبارباربارباركككك
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  ق احلريك نمثن ـا يف الفريـوابمك، وإذا كنـج ىلـع رـشكرا السـيد الوزي

مبادرة احلكومة يف هذا اEال، إال أننا نتطلع إىل املزيد ومضاعفة اجلهود من 
ساعدة لك املترضرين من آ2ر الفيضا�ت، مع اختاذ إجراءات أجل م 

استباقية من أجل احلد من خطر الفيضا�ت، و�لتايل تقليص اخلسائر 
  . مسـتقبال

وأنهتز هذه الفرصة، السـيد الوزير احملرتم، لنشـيد �إلسرتاتيجية الهادفة 
وصا اليت انهتجهتا وزارتمك يف فرتة اجلفاف السابقة عىل األمطار، خص

 �الرب�مج ¨سـتعجايل اخلاص بإغاثة املاشـية لألقالمي اجلنوبية، ا ي اكن 
األثر اإلجيايب البالغ Tى كسايب اجلهات اجلنوبية، ألنه كام ال خيفى عليمك، 
السـيد الوزير احملرتم، تعرف هذه اجلهات جفاف هيلكي، واألمطار تبقى 

  . يه ¨سـتثناء
الختاذ التدابري الالزمة  ،الوزير احملرتم عىل هذا األساس، ندعومك السـيد

  . للحد من آ2ر اجلفاف مسـتقبال عىل هذه اجلهات
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

نؤكد ¥ عليه هو أنه يف وقت ما اكنت كتوقع يش اكرثة أ� اليل نبغي 
طبيعية حبال هاذ اليش اليل كهتم الفالحة، وإال واحلكومة يف خشص وزيرها 

ودامئا جبانب الفالح، دامئا �ش الهدف د1لنا الوحيد هو أن  ااكن حارض 
الفالح يبقى دامئا مسـمتر يف العمل د1لو �ش يف السـنة اليل غادي جتي من 

د، وامحلد W، أنه كنشوفو فيضا�ت د1ل الغرب، أنه الناس حرثوا هاذ بع
اكنت اليل يه صعيبة، عاود رجعوا هاذ السـنة السـنة رمغ أنه سـنتني اليل 

هاذي ونمتناو عىل هللا أنه إن شاء هللا غادي تكون هاذ السـنة سـنة اخلري 
  .ويكون املنتوج

عزيزة، والوقت اليل اكن أما فÐ خيص املناطق اجلنوبية، فهـي مناطق 
مشلك د1ل اجلفاف اكنت رسعة يف إعطاء التعلÐت �ش يصل ذاك اليش 
للمناطق، وإىل خص هاذ اليش يف املسـتقبل يف هذا، احنا متبعني 
الظروف يعين اجلوية اليل تيظهر يل بأنه يف بعض املناطق يه جيدة ويف 

Þ، ويف الوقت اليل أخرى يعين يف املناطق اجلنوبية جيب أن تتدخل اTو
خص تتدخل اTوÞ غادي تتدخل راه غادي تتدخل وغادي يكونوا يف 

  .جانب الفالحة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

قبل أن منر إىل السؤال الرابع، نود أن نرحب بطلبة مؤسسة 
)Knowledge Computer & Business Institute (للتعلمي العايل.  
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ابع املوجه كذ¥ للسـيد وزير الفالحة، موضوعه إذن السؤال الر 
 Þتسويق الزيتون، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصا

  .واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل اليس طريبش

        ::::املستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
 أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين،
الزيتون دورا هاما يف اإلنتاج الوطين واحملافظة عىل البيئة، تلعب زراعة 

كام تشلك عامال أساسـيا وôام يف تنشـيط اTورة ¨قتصادية، خاصة �لعامل 
  .القروي �لنظر ملا توفره من فرص للتشغيل

وقد عرفت بالد� يف السـنوات األخرية اتساعا للمساحات ا�صصة 
 مسقية أو أرايض بورية، مما رفع من لزراعة الزيتون، سواء اكنت أرايض

مسـتوى إنتاج هذه املادة، وهو ما يطرح �ملقابل إشاكلية تسويق الفائض 
  . من منتوج هذه الزراعة

ولقد تبنت احلكومة ا�طط األخرض، وجاء ذ¥ متضمنا يف الترصحي 
احلكويم، وهذا ا�طط ا ي مشل جل مناطق املغرب، وحنن ال ننكر 

يت بذلت يف هذا الباب، وخصوصا معلية التشجري والسقي اEهودات ال
والتجهزيات الفالحية ودمع الفالح �لعامل القروي، إال أننا عند� واحد 
املالحظة اليل يه أساسـية فÐ يتعلق بإشاكلية التسويق وإشاكلية التمثني 
ا ي يعين مك يشجع الفالح عىل ¨سـمترارية يف نشاطه الفالL، مما يضطر 

ىل ترك وهرو� من العامل القروي ودخوال إىل ¨زدحام داخل اEال إ
  .احلرضي أي يف املدينة

  السـيد الوزير، 
 ا، نسائلمك هل تتوفرون، الوزارة املوقرة، عىل إسرتاتيجية واحضة 
للرفع من مسـتوى تسويق مادة الزيتون يف األسواق اTولية، والسـÐ حنن 

األورويب واتفاقية التبادل احلر مع تركيا وكذ¥ مع تربطنا مع دول اإلحتاد 
  الوال1ت املتحدة؟

وهل هناك تدابري متخذة من أجل تدبري القطاع الفالL حىت يكون 
املغرب يف مسـتوى املنافسة، ومؤهال بأن يتواجد ويعود ذ¥ �لنفع عىل 

امل ¨قتصاد الوطين وعىل الشغيZ الفالحية داخل يعين املزارع وداخل الع
  القروي؟ 

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
خالت املسطرة يف فعال حظي قطاع الزيتون بأولوية خاصة مضن التد

 ÞوTإطار خمطط املغرب األخرض، حيث مت التوقيع عىل عقدة برامج بني ا
�ش نوسعو املساحات املغروسة  2020واملهنيني، واليت تروم يف أفق 

 .ألف هكتار 220وتصل ملليون و
د1ل الطن من الزيتون  فمليون ونص 2الرفع من اإلنتاج مير من 

ألف طن من زيت زيتون املائدة،  320ألف طن من الزيوت و 340و
  .مليار درمه 30وكتبلغ قمية ¨ست�ر املتوقعة يف هذا اإلطار تقريبا 

واعمتدت هذه العقدة مجموعة من التدابري من شأهنا تمثني اإلنتاج 
 %10قدرها  وحتسني جودته وظروف تسويقه، فهيا تقدمي منحة حتفزيية

من قمية ¨ست�ر إلحداث الوحدات الصناعية لعرص الزيتون وجتديد 
جتهزياهتا، وضع مقاييس اجلودة وتصنيف اإلنتاج الوطين من زيت الزيتون 
وزيتون املائدة، إصدار النصوص املنظمة ملعاجلة وتمثني اسـتعامل خملفات 

لرفع من عرص الزيتون وخصوصا املرجان، عرصنة قنوات التسويق، ا
 2غرام للفرد يف السـنة مقابل مابني  كيلو 5¨سـهتالك اTاخيل ليصل إىل 

  .كيلو غرام حاليا 3و
وعىل مسـتوى تشجيع الصادرات من منتوج الزيتون، وهذا قرار 
حكويم جديد اليل جاء به يف هذه السـنة نظرا امحلد W يعين لوفرة اإلنتاج 

ليل كرتتكزوا عليه يف السؤال اليل موجود فيه الزيتون هاذ السـنة، وا
درمه  2000د1لمك، مت عىل املدى القصري الرفع من اTمع �ش يصل لـ 

للطن �لنسـبة �تلف أنواع الزيتون عوض ¨قتصار عىل زيت الزيتون 
  .البكر، وسـيدخل هذا اإلجراء قريبا إن شاء هللا حزي التنفيذ

  :تمتحور حول، 2020كام اختذت الوزارة إجراءات أخرى يف أفق 
الرفع من مكية زيت الزيتون غري املعبأة �جتاه األسواق التقليدية اليت  -

  ؛ألف طن 90تصل إىل 
تطوير صادرات زيت الزيتون املعبأة حنو ¨حتاد األورويب وحنو  -

  ؛ألف طن 30األسواق اجلديدة �ش تناهز إن شاء هللا 
  ؛تنويع األسواق -
  ؛تعرض تشكيالت جديدة للمنتوجا -
والقيام حبمالت إشهارية بأمه األسواق اخلارجية مبعدل محلتني يف  -

  .السـنة للتعريف �ملنتوجات املغربية

ونشري هنا أنه ¨تفاقية املوقعة مع ¨حتاد األوريب يف هاذ الشق د1لها 
د1ل زيت الزيتون غادي تكون إن شاء هللا فهيا إعفاء من امجلارك، وغادي 
تكون واحد احلرية للتعامل، وهذا يشء جد إجيايب للمسـتقبل، والوزارة يه 

صد إجياد بصدد إجناز دراسة حول تسويق املنتوجات د1ل الزيتون ق
  .احللول للمعيقات اليت حتد من تروجيها
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            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب السـيد املستشار؟ اليس طريبش 

  عندك يش تعقيب؟

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
  السـيد الوزير احملرتم،

يف احلقيقة احنا تنعيشو أمور آنية يف هذه املرحZ اليل احنا يف مومس 
الزيتون كنعيشو حاÞ آنية ألنه الفالح سـنة بأمكلها وهو ينتظر املومس د1ل 
الزيتون، خاصة كنتلكم، السـيد الوزير، عىل الفالح الصغري، الفالح 

 1,70ساوي الصغري، السـيد الوزير، وكام تعلمون، الكيلو د1ل الزيتون ي 
  .درمه

اآلن الفالح سـنة وهو ينتظر �ش يقيض واحد العدد د1ل اTيون اليل 
درمه �ش يتقام عليه للكيلو د1ل الزيتون،  1,70ترامكت عليه، اآلن هاذ 

فرنك واش غادي حيل هبا املشالك د1ل السـنة  70فرنك،  70كتبقى لو 
  و؟ اليل فاتت؟ واش غادي يواصل هبا القوت اليويم د1ل

لهذا، السـيد الوزير، بغينامك تفكروا يف يش حل ألنه دا� هذا مشلك 
عاود 2ين داخل مع أحصاب املطاحن وأحصاب املعامل، ألن دا� ها الفالح 

وما عندوش ملن يبيعو، ألنه أحصاب  1,70الصغري عندو املنتوج وبذاك 
السـنة املطاحن وأحصاب املعامل عندمه عدد األطنان كبري من الزيوت من 

اليل فاتت، وما صابوش ملن يسوقوها، هذا راه مشلك ألن ميل يكون 
  .عندك املنتوج ومعندكش ملن تبيعو، راه أصال مشلك السـيد الوزير

تلكمتو، السـيد الوزير احملرتم، مؤخرا أثناء مناقشة املزيانية الفرعية 
مل لوزارة الفالحة عىل أنمك غتقوموا بدمع أحصاب املطاحن وأحصاب املعا

درامه، بغينا كذ¥، السـيد الوزير، تقولوا لنا وقتاش هاذ اTمع غادي  2ب 
  خيرج للوجود؟ أش من ²رخي إذا اكن ممكن؟ 

حىت .. حىت تساليو السادة الوزراء عاد نمكلو.. كذ¥ السـيد الوزير
احلكومة اكنت مشغوÞ، بغينا احلكومة تسايل وتسمع لنا .. تسايل احلكومة
  .مة، ونتلكمو، حىت يسايل السـيد الوزير احملرتمكام مسعنا للحكو 

الوزارة مشكورة قامت بواحد جمهود كبري فÐ خيص التشجيع عىل ..
الغرس د1ل الزيتون، وقامت بإحصاء ودراسة لواحد العدد د1ل الهكتارات 
عىل الصعيد الوطين، واآلن املارشـيات تعطاو، واملشاريع تنجز، إال أنه، 

زارة رمبا أغفلت واحد القضية اليل يه ôمة، اليل السـيد الوزير، الو 
كتخصها دراسة أخرى مواكبة لFراسة د1ل الغرس د1ل الزيتون، يعين 

  .حشال عدد املنتوج اليل ميك لنا نتجو

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
انهتـى الوقت السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير، عندك يش 

  .جواب عىل التعقيب

        ::::والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحري    السـيد وزير الفالحةالسـيد وزير الفالحةالسـيد وزير الفالحةالسـيد وزير الفالحة
إذا مسحت، السـيد الرئيس، السـيد املستشار، احنا واعيني 
�إلشاكلية، خصنا بعدا أوال نقولو بأنه هاذي سـنتني، امحلد W، اليل فهيا 

ألف طن، دز� من  500واحد اإلنتاج اليل هو ôم بزاف، تقريبا مليون و
ألف  500لك عام مليون و 2010-2009اآلن  2008ألف طن يف  750

طن، واكن واحد الشوية د1ل ¨سـهتالك اليل نقص يف أور� اليل خىل أنه 
اكنت الظروف صعبة، ولكن هاذي ليست إال ظروف اسـتثنائية اليل ما 

  .خصهاش تعجز امليدان د1ل الزيتون
امليدان د1ل الزيتون يف العامل راه، حسب املنظامت العاملية، غادي يزيد 

سـنو1، إذن عندو املسـتقبل القدام، واكين  %3بـ  التمنية د1لو عىل األقل
  .مليون د1ل زيت الزيتون لالسـهتالك يف العامل 3

احلكومة قامت بإجراء فوري، يف الوقت اليل �نت األمثنة واألمثنة ان� 
، 2كتشوفوا الناحية د1ل الشامل مثال اكنت يف نومفرب بني درمه ونصف و 

، هاذ اليش جاء بفضل القرارات 3درامه و نصف ولـ  2اليوم انتقلت ل 
نة، حبيث اليت أخذهتا احلكومة �ش حتفز التصدير، والتصدير اكن هاذ السـ 

ألف طن، وحنن  20طن د1ل زيت الزيتون، وصلنا لـ  4000أنه دز� من 
ننتظر أنه إن شاء هللا السـنة املقبZ بأنه غادي يكون التصدير أكرث، ولكن 
يعين راه اTوÞ مكتبيعش وترشي، راه خصنا نتعاونو، راه املسؤولية د1ل 

لني ماطيشة، راه الناس امجليع، احنا راه ما كنبيعوش ملالني اللميون وما
تنظموا وداروا الهيالك د1هلم وداروا الربامج د1هلم واTوÞ ما كتجي إال 
كتحفز، راه مميكنشاي نغرسو ونتبعو ومنشـيو نبيعو، راه لك واحد عندو 
مسؤوليتو، واملسؤولية يه متقامسة واحنا راه مسـتعدين مع الفاعلني �ش 

يف هاذ اليش �ش يف املسـتقبل إن جنلسو وكنديرو دراسات اآلن وكنخمو 
  . شاء هللا حناولو ندوزو هاذ اإلشاكلية اليل يه إشاكلية ظرفية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

السؤال اخلامس املوجه إىل السـيد وزير الفالحة، موضوعه تأهيل 
محمد بلحسان، الطيب : قطاع النخيل، للمستشارين احملرتمني السادة

  . ، معر حداد ��، محمد العزري، جامل برنبيعةاملوساوي
  .تفضل اليس بلحسان

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
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  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين احملرتمني،

يعترب قطاع النخيل قطاعا واعدا وذا أمهية �لغة من شأنه إعطاء دفعة 
�ملناطق الواحات، ومعدت احلكومة ووعيا قوية للمنتوج الفالL، خاصة 

مهنا من خالل خمطط املغرب األخرض إىل إعطاء أمهية قصوى  ¥، 
�عتباره حمورا ôام لتمنية الفالحة الوطنية، وذ¥ عرب بر�مج تعاقدي 

ألف هكتار من أجشار  48ماليني خنZ وإعادة تأهيل  3هيدف إىل غرس 
النخيل التقليدية يف لك من إقلمي فكيك والراشـيدية وزاكورة وطاطا 
وورزازات، عالوة عىل تأهيل مجموعة شـبكة زراعة النخيل، خاصة يف 

  . جانب التسويق والتمثني
يف الريق بقطاع وإذا اكن الهدف األسايس مجليع هذه التدابري يمتثل 

المتور إىل رافعة للتمنية، فإنه يتعني بذل اجلهود من أجل حتسني جودة 
املنتوج الوطين من المتور، والتعريف يف األسواق العاملية، وتشجيع املنتجني 
عىل اكتساب التجارب واخلربات والرفع من القدرات التنافسـية يف هذا 

  .اEال
 التدابري اليت تنوون اختاذها من  ا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه

أجل تأهيل قطاع النخيل ببالد�؟ وما يه سـبل اTمع والتشجيع اليت 
  تقومون هبا جتاه املنتجني؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .احملرتمشكرا السـيد الرئيس 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
بداية البد من اإلشارة إىل أن مناطق الواحات كتحظى �لعناية السامية 
لصاحب اجلالÞ محمد السادس نرصه هللا، وهذه العناية جتسدت �لز1رات 
املتكررة جلاللته لهذه املناطق، وإرشاف جاللته عىل تنفيذ عدة مشاريع 

  .األصعدة البرشية و¨قتصادية و¨ج�عية والبيئيةتمنوية عىل 
تعلÐت جاللته إلحداث واكÞ، تضطلع مبهام إجناز ب كام جتسدت كذ¥ 

بر�مج شامل للهنوض مبناطق الواحات وفضاءات األراكن يف إطار التمنية 
  . املسـتدامة

  :وتنفيذا لتعلÐت جاللته، وكام تعلمون مت
  لتمنية مناطق الواحات وجشرة األراكن؛إحداث الواكÞ الوطنية  -
  ؛2020ألف خنZ يف أفق  900مليون و 2وضع بر�مج لغرس  -
التوقيع عىل عقد بر�مج ما بني اTوÞ واملهنيني مبناسـبة اTورة الثالثة  -

مليون  500مليار و 7للمناظرة الوطنية للفالحة مبكناس، �ست�رات قدرها 
 .اتسـنو  10د1ل اTرمه عىل مدى 

 :ومن أجل تفعيل العقد، هاذ العقد بر�مج، مت اختاذ التدابري التالية

  الرفع من طاقات املعهد الوطين للبحث الزراعي يف إنتاج السالالت؛ -

الرفع من الطاقات اإلنتاجية للمختربات اخلاصة العامZ يف امليدان  -
 للشـتالت النسـيجية واألنبوبية؛

ة ألصناف خمتارة ذات قمية الز1دة يف موفورات الفسائل اجليد -
 .تسويقية عالية

وقد مت الرشوع يف تنفيذ هذا املرشوع، حيث مت برمس املومس احلايل 
فسـيZ، مدمعة  56ألف غرس أنبوبية و 69ألف شـتZ، مهنا  125توزيع 

�لنسـبة  %�80لنسـبة للمغروسات داخل الواحات، و %100بنسـبة 
ام بصفة اسـتثنائية �سـترياد للمغروسات اجلديدة خارج الواحات، والقي

مليون  148شـتائل النخيل من األصناف املغربية واألجنبية، وختصيص 
مشاريع مندجمة يف إطار اTعامة الثانية �طط املغرب  8درمه إلجناز 

األخرض، اليت هتم إعادة هيلكة املغروسات املتواجدة، وتوسـيع املساحة 
 .وتمثني املنتوج

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، تفضل السـيد املستشار اليس بلحسان

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

اTور ¨قتصادي الهام لزراعة  االسـيد الوزير، حقيقة ال ينكر أحد
النخيل، وما يلعبه يف إنعاش احلركة التجارية والسـياحية ملناطق الواحات، 

تلف مراحل اإلنتاج، و�ملناسـبة، السـيد وكذا توفري فرص الشغل يف خم 
الوزير، كنشكرمك عىل إحداث املعرض اTويل للمتور مبدينة أرفود، وكذ¥ 
إحداث ا�ترب للفسائل �لراشـيدية، وكذ¥، السـيد الوزير، إحداث 

  . الواكÞ من طرف صاحب اجلالÞ، الواكÞ لتمنية الواحات واألراكن
ر، نشكرمك عىل ¨ه�م مبنطقة و�ملناسـبة كذ¥، السـيد الوزي

اكن شارك يف املعرض اTويل د1ل  امغربي ا²فياللت، وخنربمك بأن وفد
) اEهول(اإلمارات، وكنا شاركنا فيه، واكن املنتوج د1ل إقلمي ²فياللت 

  .أخذ واحد العناية خاصة �لنسـبة للمعرض يف الرواق
املتعلق �لتمنية  01.06وكام تعلمون، السـيد الوزير، القانون رمق 

جاء للسـيطرة عىل األخطار  ،املسـتدامة ملناطق النخيل وحامية النخيل
املزتايدة اليت هتدد مناطق النخيل، وأنمت تعلمون، السـيد الوزير، مدى 
أمهية هذا القانون، لك هذا جاء ليؤمن للمغرب إنتاج المتور ويتبوأ املرتبة 

  .املهمة اليت يسـتحقها عامليا
أولية لبعض الصناعات التقليدية  ان زراعة النخيل توفر موادكام أ

احمللية، فضال عن اسـتعام� يف البناء، ز1دة عىل كونه مورد طايق ôم 
  . ودوره الفعال يف ماكحفة التصحر وزحف الرمال
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وقد أثبتت اTراسة أن النخيل ومنتوجاته يكونون الركزية األساسـية 
نسمة، مما يسامه يف تمنية الساكن هبذه  لFخل الفالL ملا يفوق مليون

  . ، اليشء ا ي يتطلبه بإحلاح احملافظة عىل هذه الرثوةاتالواح
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار احملرتم، هناك تعقيب السـيد الوزير؟

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
الفرصة أوال لهتنئة املستشار احملرتم يف التعقيب، بغيت غري نغتمن هذه 

اليس بلحسان عىل الثقة اليل حظي هبا من طرف املهنيني وانتخابه رئيسا 
البميهنية للقطاع، وكنعولو عليه بزاف للمؤازرة والعمل معه يف يد  للفيدرالية

  . الهنوض هبذا القطاع
املناطق وهبذه املناسـبة، لك ما ميكن أن أقو� أنه اكين التتبع لهاذ 

 2وغادي نعملو اإلماكنيات الاكفية �ش يكون الرب�مج د1ل  ،الواحية
ألف خنZ موجود إن شاء هللا يف الوقت د1لو ألنه الواحات  900مليون و

  . يعين لها ماكنة خاصة يف بالد�
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

موضوعه املومس  السؤال السادس املوجه للسـيد وزير الفالحة،
خليد اإلبراهميي، محمد بنشايب، : الفالL، للمستشارين احملرتمني السادة

  . سامعيل قيوحإعيل قيوح، العريب سديد، 
  .تفضل اليس سديد

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب سديد سديد سديد سديد
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
د التساقطات املطرية املبكرة هذه السـنة، نسـتبرش بسـنة فالحية بع

جيدة إن شاء هللا، وحنن الفالحون نعرتف �لنجاح ا ي حققته احلكومة، 
ووزارة الفالحة �خلصوص، يف إقناع املزارعني �سـتعامل البذور ا�تارة 

  .لضامن اجلودة واملردودة اجليدة
وجد عدد كبري من هؤالء املزارعني أنفسهم يف حرية  ،لكن مع األسف

من أمرمه لعدم وجود البذور الاكفية Tى الرشاكت املسوقة لتغطية 
املساحات اليت يتوخاها امجليع، وهذا تسبب يف رفع األمثان والرجوع إىل 
البذور العادية ،مع العمل أن وزارتمك اسـتوردت بعض البذور ولكن جاءت 

  .متأخرة

ائلمك السـيد الوزير عن اإلجراءات اليت جيب اختاذها لتفادي  ا، نس
  . هذا اخلصاص احلاصل لتفادي تكرار هذا املشلك

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  السـيد الرئيس احملرتم،

  املستشارون احملرتمون،السـيدات والسادة 
فعال، امحلد W، السـنة كتبرش �خلري، هللا يمكل خبري، ووصلت 

ملميرت  247يف هاذ ديسمرب تقريبا املعدل د1ل  27التساقطات املطرية لـ

، أي )Une année normale(ملميرت خالل سـنة عادية  137عوض 
سدود مقارنة مع سـنة عادية، يف حني وصل خمزون ال  %81زائد  %81ب

وإىل اسـتثنينا سد الوحدة وإدريس األول اليل هو  %77الفالحية ل
 Zكيعملوا �ش ينقصو منو �ش نتجنبو الفيضا�ت، فالسدود تقريبا واص

  .%88ل
بلغت املبيعات اإلجاملية د1ل البذور د1ل احلبوب اخلريفية مليون 

�لنسـبة للسـنة املاضية  %11ألف قنطار، وهذا ¨رتفاع هو  61و
  . �لنسـبة مخلس سـنوات اليل فاتت %46و

ديسمرب  27أما بعض املعلومات عن املساحات احملروثة إىل حدود 
مقارنة مع  %17ألف هكتار، أي �رتفاع قدره  600مليون و 4: دامئا

ماليني  4املومس املايض، يف حني أنه بلغت املساحة املزروعة ما يناهز 
د1ل  %3مقارنة مع السـنة املاضية، وتقريبا  %50رتفاع هكتار، أي �

  .السـنة د1ل معدل امخلس سـنوات الفارطة يف نفس الفرتة
فإشاكلية البذور لك سـنة كنوجدو د1ل السـنة املقبZ، ذاك اليش اليل 
خرج يف اإلنتاج راه هو اليل وجد�ه لهاد السـنة، وطلبنا من الناس الفالحة 

قلنا للناس خرجوا ديروا الفالحة د1لمك بكري، ألن ومشينا إلقلمي سطات و 
إىل خرجتو ودرتو الفالحة د1لمك بكري وحرثتو بكري راه غادي تكون 
اإلنتاجية، والناس اليل جاو اخذاو يف الوقت د1هلم راه اخذاو يف الوقت 

  .د1هلم وغادي يعطيو اإلنتاجية وزرعوا و2قوا وزادوا لألمام
 راه 1خذوا املسؤولية د1هلم، ألنه حىت نيت الناس اليل جاو معطلني

اTوÞ واش عندها نيت يش امتياز أنه السـيد اليل غادي جيي يف آخر 
  ديسمرب �ش نعطيه البذور وهذا، آش غادي خيرج عندو من إنتاج؟

فكيظهر يل بأنه السـنوات املقبZ، إن شاء هللا، ما ننساوش بأنه الهنار 
ألف قنطار، اآلن  500ألف حىت ل 450يف اليل جات احلكومة راه كنا 

إن شاء هللا، هو نوصلو ‘ ، والسـنة املقبZ الهدف100احنا يف مليون و
قنطار، كيفاش غادي نوصلو لها د1ل  500، وهاد املليون و500ملليون و

ألف هكتار اليل  30ألف هكتار يف البور و 30قنطار؟ غادي نديرو 



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

14 

 )2010 دجنرب 28( 1432حمرم  22

دو املنتوج، ألنه اكين واحد اإلقبال، موجودة يف األرايض السقوية �ش نوج
  .اإلقبال جا من وعي الفالح بأمهية البذور يف املسـتقبل

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، تفضل اليس بنشايب

        ::::املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين،

كينكر اEهود الكبري اليل كتقوم به معايل الوزير، حىت واحد ما 
احلكومة، وخاصة وزارة الفالحة، يف جمال دمع القطاع الزراعي والهنوض 
به إىل أعىل املسـتو1ت، وخاصة من خالل اTمع الكبري يف عدة عوامل 
اإلنتاج، وخاصة من خالل خمطط املغرب األخرض الواعد إن شاء هللا، 

الحظات اليل كهتم هاد القطاع، واليل ولكن معايل الوزير عند� بعض امل
  .يه كتخدم القطاع بصفة عامة

 5عوامل أو  4كام تعلمون، السـيد الوزير، أن عوامل اإلنتاج كمتثل يف 
عوامل أساسـية، مهنا املكننة، مهنا البذور واألمسدة واملبيدات وخنمتو 

  .�لتأطري، هادي العوامل األساسـية
، فÐ خيص املكننة، حقيقة جمهود كبري درتوا جمهود كبري، السـيد الوزير

، خاصة وسائل السقي اليل اليوم كمتيش %60، %50ما كنساوهش، 
  .%100، حىت ل %80حىت ل

درمه يف القنطار، يشء مجيل، ولكن مكيات  150البذور كذ¥، 
البذور قليZ جدا، مليون قنطار يف العام، مع العمل أن حاجيات القطاع 

، إىل 6ماليني هكتار د1ل احلبوب أو  5ماليني قنطار،  5تقريبا تربو إىل 
  .ماليني 6أو  5خصنا واحد  30أو  20معلنا قنطار و

ماليني اليل يه جات يف اخلطة د1ل  2إذا درتوا، معايل الوزير، واحد 
ا�طط األخرض، وبديتوا هبا يف املوامس القليZ القادمة رمبا تكون النتاجئ 

  .أكرث
امل األخرى األساسـية ويه األمسدة واملبيدات، وكنعرج عىل العو 

األمسدة واملبيدات، اTوÞ ما دايراش فهيا رسوم مجركية طيب، ولكن ما 
فهياش دمع، ويه عوامل أساسـية وما ميكنش ننتج بدون ما جنمعو هاد 

 600ميلميرت يف العام أو  500العوامل لكها األساسـية، كتطيح عند� 
 ما ّ� بذور خمتارة مز1نة، مكننة، األمسدة ضعيفة 1ميلميرت يف العام، اكين 

  .ألف طن يف العام 650أو  600كنفوتوش 
من املساحات اليل يه مرشوشة  %10املبيدات ما كنتعداوش حىت 

  . �ملبيدات، و�لتايل رمغ التساقطات الهامة كيبقى احملصول ضعيف
  د اTمع ألنه راه إذن، السـيد الوزير، إذا قدرتو تقنعوا احلكومة �ش تزي

إذا دمعنا هذا القطاع جبميع املكو�ت وعوامل اإلنتاج غادي نرفعو من 
اإلنتاجية وغادي نسـتغناو عىل ¨سـترياد، واTوÞ غادي تكون راحبة 

  . كعملية جتارية
معايل الوزير هذا هو اليل ... ولهذه األسـباب، البد من هذه األمسدة

 6أو  5ألف �لنسـبة ل  600فة جدا بغيت نوصل �، هو أنه األمسدة ضعي
املاليني  8لكيو إذا دخليت الشجر ولكيش  100املاليني راه ما كتوصلش ل 

كيلو يف الهكتار، إذن ضعيف  60أو  50اليل اكينة راه غادي نلقاو يش 
جدا، البد من واحد اTمع يف األمسدة كعامل من العوامل ويف املبيدات 

�ملبيدات، وغادي تكون النتاجئ طيبة �ش نوسعو املساحات املرشوشة 
  .وكنمتناو اخلري الكبري يف السفينة اليل كتقودوها السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

 2بأنه اكين هو قبايZ ما مكلتش الNم د1يل، اليل كنت بغيت نقول 
عوامل اليل خالو أنه البذور يكون علهيا الطلب، اكين الوعي د1ل الفالح 
وأنه بغا املردودية وبغا يركب يف هاذ القطار اليل هو د1ل التمنية د1ل 
الفالحة وخمطط املغرب األخرض وهو مشكور عىل هاذ العمل، واكين اTمع 

مثنة اليوم بعض اخلطرات مع درمه اليل خّىل أن األ 150د1ل اTوÞ د1ل 
األمثنة العاملية د1ل البذور ا�تارة أرخص من البذور العادية، وامحلد W أنه 
توصلنا لنتاجئ مرضية وكنمتناو عىل هللا أنه إن شاء هللا السـنة املقبZ نوصلو 

ونصف يف  2ألف قنطار وكنمتناو عىل هللا أنه نصلو ل  500لـ مليون و
  .إن شاء هللا �ش نوصلو لهاذ التمنية اليل بغينا لبالد� �ش 2020

فÐ خيص األمسدة، عىل أي، اTوÞ عندها خيارات واختيارات اليل 
اليوم اختارت املكننة واختارت األمسدة، اختارت  .كتعمل يف اTمع د1لها

اTمع د1ل املاء، واختارت كذ¥ اTمع د1ل البذور، وهاذ اليش كيكون فيه 
  .ألنه ما ميكنش نكونو موجودين يف لكيش ،حسب األولو1تنقاش عىل 

وكتعرف بأن السـيد املستشار وأنت عضو يف الفيدرالية البميهنية د1ل 
هاذ اليش د1ل احلبوب، كيكونوا عند� عالقات، يعين كتكون عند� 
اج�عات سـنوية اليل كنتفقو فهيا، واليل كتخرج احلكومة برسعة �قرتاحات 

توصيات اليل كيجيو هبا ¨ج�عات، وهاذ اليش غادي عىل حسب ال 
  .يكون إن شاء هللا فيه نقاشات معمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

منر إىل السؤال السابع املوجه للسـيد وزير الفالحة، موضوعه جتديد 
: اتفاقية الصيد البحري مع ¨حتاد األوريب، للمستشارين احملرتمني السادة
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امحليد السعداوي، حلسن بلبرصي، حيفظه بمنبارك، عبد اEيد  عبد
  . احلناكري، الهامشي السموين
  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاض
  .شكرا السـيد الوزير

  السـيدة الوزيرة،
  إخواين املستشارين،

من املنتظر أن حيل أجل جتديد اتفاقية الصيد البحري مع ¨حتاد 
األوريب يف غضون األسابيع املقبZ، ويه قضية شائكة تعود إىل الوا½ة 
أثناء لك فرتة جتديد ملا يعرفه هذا امللف من تفاعل وتداخل املصاحل بني 

هذا املوضوع من صبغته ¨قتصادية احملضة ليأخذ  لالطرفني، بل يمت حتوي
وهر أبعادا أخرى خاصة من طرف اجلار اإلسـباين املعين األسايس جب

  .ي ال يتواىن يف تسـييس هاذ امللف¨تفاقية، وا 
لهذا، وتنويرا للرأي العام، وحرصا عىل مصاحل بالد� احليوية 
واإلسرتاتيجية، نود مساءلتمك، السـيد الوزير احملرتم، حول تداعيات احلوار 
اجلاري حول هذه ¨تفاقية؟ وما يه الرشوط اليت تطرحوهنا لتجديدها؟ 

  وما يه ردود الفعل املسجZ من ½ة الطرف األوريب؟ 
  .شكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  .شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أوال كرنحبو بتوقيع ¨تفاقية اجلديدة حول حترير املنتوجات الفالحية 

د البحري بني املغرب و¨حتاد واملنتوجات الفالحية احملوÞ ومنتوجات الصي
  . األوريب

2نيا، لقد مرت ظروف تنفيذ ¨تفاقية احلالية د1ل الصيد البحري مع 
¨حتاد األوريب يف ظروف حسـنة، و¨حتاد األوريب هو رشيك اقتصادي 
وسـيايس نتعامل معه جبدية وروح املسؤولية، وسـنوظف العالقات اليل 

وخاصة الوضع املتقدم يف خدمة املصاحل العليا كتجمعنا مع اإلحتاد األوريب، 
  . لبالد�، وسـنحرص عىل أن ال يكون أي اتفاق خارج هذا اإلطار

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، هناك تعقيب؟ تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاضاملستشار السـيد عبد القادر قوضاض
  .شكرا السـيد الوزير

  .ة عىل القطاعأوال، طرحنا عليمك هذا السؤال ألنه ان� الوزارة الوصي
2نيا، ان� طرف يف هذه ¨تفاقية من اجلانب التقين، ز1دة عىل وزارة 
اخلارجية اليل يه يف إطار سـيايس، هذا موضوع طبعا احنا واعيني عىل 
أن اتفاقية الصيد البحري يه مكون من مكو�ت الرشاكة اليل كتجمعنا مع 

الرشاكة وتوسـيعها طبعا  اإلحتاد األورويب، واحنا كنأكدو كذ¥ عىل تعزيز
مع اإلحتاد األورويب، ولكن يف إطار احرتام حقوق املغرب واملصاحل د1لو 
اإلسرتاتيجية، وكرنفضو كذ¥ أي ابزتاز، ألن هذه يه النقطة األساسـية، 
كرنفضو أي ابزتاز للتأثري عىل املواقف د1ل اململكة، ألنه ¨ختيارات د1لها 

  . اإلسرتاتيجية
ال ميكن أن .. احنا نشدد عىل أنه كيخصها ،¨تفاقية وخبصوص هذه

سـنوات،  4تكون أقل من البنود اليل اكنت يف ¨تفاقية اليل دازت د1ل 
  .املغرب ما خصوش يتنازل عىل حقه يف هاذ اليش بأي صيغة اكنت

واحنا كذ¥ نسجل �رتياح أمهية ما أجنز يف املناطق اجلنوبية للمملكة، 
واملبادرات لتأهيل قطاع الصيد البحري، واحنا كنعرفو يف  ألنه من املشاريع

اTاخZ امليناء د1ل اTاخZ هو أكرب ميناء يف املغرب، كذ¥ والتوسعة 
إال أنه جلوء .. د1لو واملدارس د1ل التكوين طبعا، وهاذي لكها مسائل

بعض األطراف األوروبية إىل مساومات سـياسوية خدمة �ططات خصوم 
لرتابية، هذا موضوع آخر اليل كيحاولوا يلعبوا به عىل هذه وحدتنا ا

¨تفاقية، وهذا مرفوض ألنه البحر كيبقى البحر د1لنا، والرثوات د1لو 
  . كتبقى د1ل املغاربة ال يف الشامل وال يف اجلنوب

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضلواشكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير، 

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
يبقى السـيد املستشار احملرتم مطمئنا بأنه املصاحل العليا د1ل البالد 
سوف حترتم يف إطار مجيع ¨تفاقيات، وخاصة ¨تفاقية د1ل الصيد 

  .البحري
  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

السؤال الثامن املوجه إىل السـيد وزير الفالحة، موضوعه بناء مراكب 
يوسف بنجلون، عبد : خارج اإلطار القانوين، للمستشارين احملرتمني السادة

  . الرزاق بنكريان، احلو املربوح، محمد القندويس، الغازي لغراربة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين احملرتمني، تفضل السـيد املستشار

        ::::ملستشار السـيد يوسف بنجلونملستشار السـيد يوسف بنجلونملستشار السـيد يوسف بنجلونملستشار السـيد يوسف بنجلوناااا
  السـيد الرئيس،
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  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين واملستشارات احملرتمني،

تعلمون، السـيد الوزير، أن قطاع الصيد البحري ختتلف فيه أنواع 
) Halieutis(الصيد �ختالف أنواع املراكب، وكام جئمت مؤخرا يف خمطط 

ار احملافظة عىل الرثوات السمكية فهـي فلسفة مشولية، تأخذ بعني ¨عتب
ودمع الصيد العقالين، ومن مت جاء طرحنا لهذا التساؤل، حيث يف منطقة 

  . احلسـمية والناظور أصبحنا أمام أسطول شـبح، ليس � تصنيف حمدود
هناك قوارب صيد مت حتويلها خارج اإلطار القانوين يف محوÞ تتعدى 

ا من الصيد غري املرخص به، القانون املسموح به، فأصبحت متارس نوع
وهو صيد الرسدين، عامZ ببعض العادات والتقاليد اليت اكنت موجودة 

أو  10ولكن اكن ذ¥ حمدودا يف     مبنطقة واد الو أو ما يسمى �للمبارات،
اللمبارات املوجودين يف واد الو، إال أنه شاءت األقدار أنه أ�س  12

سـنوات فقاموا بتحويل، يف إطار اسـتغلوا ذ¥ التقليد املوجود من عدة 
دورية اليت أنمت تعلموهنا، قوارب صيد تقليدي، مل حيرتموا املعايري، مل حيرتموا 
نوع من الصيد، أكرث من ذ¥ أصبحوا يسـتعملون شـباك صيد الرسدين، 
وأنمت تعلمون أن مركب صيد الرسدين يصاحب ما يسمى بقارب د1ل 

كيضويو، فقاموا ت� القوارب ببناء الضوء، أي الباطري د1ل الضوء �ش 
  . قوارب توأم حتمل الضوء �ش يكونوا بطبيعة احلال يف وضع مرحي

أكرث من هذا وذاك، وكام جاء يف بر�مج متلفز عرب القناة الثانية، 
أصبحنا نشاهد اسـتعامل املتفجرات يف صيد األسامك يف بعض املناطق 

Fة، إىل غري ذ¥، وهذا احملددة كسـيدي احساين، امشعنا، شامع، الق
  .خطري جدا

أما املراكب اليت يه غري مرخصة، فاخلطري أكرث من ذ¥ هو أهنا 
تسـتعمل اكزوال ôرب، إذا اكن املركب غري مرخص �ش مييش هاذ املركب 
 Zللبحر خصو الاكزوال، منني غيجيب هاد الاكزوال؟ فكيصبح أمام معض

  .أنه جييب كزوال ôرب
شلك، أصبحنا أمام مراكب اليل مبنية خارج إطار إذن هنا تفامق امل 

قانوين، تعمل يف إطار صيد غري مرشع بطرق غري مرشوعة وبأساليب اليل 
فهيا من اخلطورة األمنية جسـمية، سواء عىل صعيد احملافظة عىل الرثوة 

  . السمكية أو ما ميكن أن يرتتب عىل ذ¥
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزيرشكرا 

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

هذه اإلشاكلية املطروحة لها جذور ²رخيية، حيث اختذت الوزارة 
لتارخيية و¨ج�عية لبحارة بعض اإلجراءات ¨سـتثنائية �لنظر للظروف ا

مع  -القوارب التقليدية �ملنطقة، وهذه الرتخيصات ¨سـتثنائية ساعدت 
  . عىل انتشار هذه الظاهرة -األسف 

وللحد من هذه الظاهرة، اليت تشلك خطرا عىل ا�زون السميك، 
يه هتييء خمطط : تمتحور اإلجراءات الواجب اختاذها حول النقط التالية

مصايد الرسدين �ملناطق الشاملية عىل غرار املناطق اجلنوبية اليل لهتيئة 
تعملت فهيا اآلن، وحتديد حصة للك وحدة للصيد الساحيل، والتعويض 
ألحصاب هذه القوارب عند خرو½م الهنايئ من نشاط الصيد، واحلرص 

Þيتعلق �محلو Ðعىل تطبيق القانون ف.  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، تفضل

        : : : : ستشار السـيد يوسف بنجلونستشار السـيد يوسف بنجلونستشار السـيد يوسف بنجلونستشار السـيد يوسف بنجلونامل امل امل امل 
السـيد الوزير، نشاطرمك الرأي يف شطر من جوابمك، السـيد الوزير، إال 
أن كام قلت �ش نتفامهو مز1ن �للغة د1ل احلواتة اكنوا طرانش د1ل 
ملبارات يف املنطقة الشاملية معروفني، هناك �س يغتمنون موقعهم 

وا فهيم، كيضخمومه، كيديروا السـيايس، جاو والو كيشربوا الفاليك كيكرب 
هلم الشـباك �ش يصيدوا هبم، ما ميكنش هاذ الفوىض د1ل اليوم جنيو 

  . نقبلوها ونقولو أن هذا منعطف ²رخيي أو هذا تقليد ²رخيي
أ� متفق معك أن العدد د1ل الفاليك اكن حمدود يف منطقة معينة، 

ة الصيد البحري واحد واكن العدد د1هلم معروف ومقنن ومرمق وعند مندوبي
قارب، إذا  60إىل  50تلو اآلخر، اليوم أصبحنا أمام أسطول يتجاوز 

السالمة عىل منت املراكب ماكينش، القارب خصو  ،خلينامه كيخدموا هكذا
د1ل الناس، أوال األرواح د1ل الناس  14د1ل الناس، كياخذ  13خذ 

ليو هاد الفوىض والت يف خطر، ما ميكناش نسكتو عىل هاذ اليش، وخن 
تعم وكيسـتغلوها واحد اEموعة د1ل األشخاص، اليل حىت من املوقع د1هلم 
كيضغطوا عىل املسؤولني للسكوت عىل هاذ الوضعية، وجنيو اليوم نقولو أنه 

  .هذا تقليد اكنت كتعرفوا املنطقة
أ� معك، السـيد الوزير، كنعرفو حسن النية د1¥، كنعرفو بر�مج 

)Halieutis ( أنه كمييش يف هاذ التوجه، لكن اليوم حنن مطالبني �ش
حنددو، نوقفو عند هاذ النقطة، ويف العمل د1لنا أن هناك جلنة تتقوم 
�لبحو2ت د1لها ونوقفو هاذ اليش كام وقع يف واحد اEموعة د1ل املناطق، 

  .وحترقوا مراكب وحترقوا الشـباك
الصيد البحري مشكورة، حصلت إذا اكنت الفلسفة د1ل الوزارة اليوم 

مثال، مفيكناش اليوم جنيو ونوقفو عند هاذ ) FMD(أ½زة إجيابية يف  عىل
الفوىض الزائدة، واليل والت كتحري، اليوم كهنرضو عىل الاكزوال املهرب 
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من اجلزائر، كهنرضو عىل البارود، كهنرضو عىل املتفجرات، كهنرضو عىل 
  .مراكب خارج اإلطار القانوين

يد الوزير، كام ملسـنا فيمك دامئا، وكام اشـتغلنا إىل جانبمك دامئا، السـ 
اكنت هناك عدة معليات مقمت هبا كام جاء يف أول تدخيل يف منظورمك 

أن نقف عىل  ، املطلوب اليوم هو)Halieutis(الفلسفي الشمويل �طط 
احلد من هاذ الفوىض الزائدة وهاذ التسيب اليل موجود يف هاذ املنطقة، 

  . لنا اكمل الثقة فيمك ويف إدارتمك أنمك سـتقومون �لواجبو 
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
 .شكرا السـيد املستشار

أوال أغتمن هذه الفرصة ألنه مادام أن اليس بنجلون من املناطق 
شاملية، وأجته لإلخوان البحارة لكهم يف املناطق الشاملية اليل معلوا واحد ال 

، )FMD(اEهود جبار مع احلكومة د1ل احملاربة د1ل الشـباك العامئة د1ل 
اليل هو بر�مج �حج ومتاكمل، اليل اكن فيه نص قانون داز يف هاذ الغرفة، 

عين كنقطعو هاذوك الشـباك اكنوا فيه إماكنيات د1ل التعويض، واآلن احنا ي
، وغدا غادي خنرجو حىت بعض البواخر، بر�مج )les engins(وكنخرجو 

 "التون"�حج اليل صفقت �، وحرضمت يف ¨ج�ع اليل اكن ¨ج�ع عىل 
يف أور� والوال1ت املتحدة د1ل أمرياك وكذ¥ اليا�ن، عىل هذا املرشوع 

  . اليل هو مرشوع د1ل التمنية املسـتدامة
 ،Zوميل غادي يسايل هاذ املرشوع، إن شاء هللا، يف هاذ الشهور املقب

لهذا املشلك اليل طرحتوه، ألنه مشلك  يقني أنه سوف نتطرقكن عىل 
اليل  57لكن اليل خصنا حل مع البحارة هاذوك عندو األصول د1لو، و 

عندمه الناس لكهم خدامني، راه خصهم حلول، غادي جنلسو معهم وغادي 
، واحنا )Halieutis(نتفقو معهم �ش القانون يطبق كام جاء يف خمطط 

كنقولو بأنه الصيد املسؤول، وتكون ¨سـتدامة يف هاذ اليشء د1ل 
  ).Halieutis(ا يف ا�طط د1ل الصيد، هو من األولو1ت د1لن

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية معنا 

  .يف هذه اجللسة
وننتقل إىل السؤال اآلين املوجه للسـيد وزير الرتبية الوطنية حول 

رين احملرتمني إشاكلية تدبري املوارد البرشية بوزارة الرتبية الوطنية، للمستشا
عبد اEيد املهايش، مصطفى سالمة، عادل املعطي، احامد أبر�، : السادة

  .محمد أمزال
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل اليس املهايش

        ::::املستشار السـيد عبد اEيد املهااملستشار السـيد عبد اEيد املهااملستشار السـيد عبد اEيد املهااملستشار السـيد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
إن اإلصالح الشامل، ا ي يشهده قطاع التعلمي يف بالد�، سواء يف 
ظل العمل اليويم للوزارة أو ا�طط ¨سـتعجايل ا ي تبنته هبدف تدارك 
نقائص العرشية األوىل للتعلمي، قد مشل العديد من اEاالت، وركز بشلك 

لعنرص كبري عىل البنية التحتية واإلصالحات البيداغوجية و¨ه�م �
البرشي، ا ي حييلنا عىل إشاكلية تدبري املوارد البرشية، سواء مهنا اإلدارية 

  .أو الرتبوية
فاألطر الرتبوية بلك أصنافها تعرف أحيا� خصاصا وغيا� سواء �ملدن 
الكربى أو يف العديد من املواد األساسـية، مما يشلك عائقا أمام تقدم العملية 

ملقررات اTراسـية، واألمر يزداد اسـتفحاال يف القرى التعلميية، ويعرقل إمتام ا
  . والبوادي املغربية

السـيدة الوزيرة، نسائلمك عن كيفية تدبري ملف املوارد البرشية بوزارتمك 
والتدابري اآلنية اليت ستتخذوهنا من أجل ملء هذا اخلصاص وحماربة ظاهرة 

  الغياب بلك أشاكلها؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة احملرتمة

السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اTوT Þى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اTوT Þى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اTوT Þى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العبيدة، اكتبة اTوT Þى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
        ::::وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدروتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسيسيسيس

  .شكرا السـيد الرئيس والسـيد املستشار احملرتم
سـيد املستشار، هناك ضغط كبري عىل املوارد البرشية يف �لفعل، ال 

قطاع الرتبية والتكوين، هذا الضغط ا ي ينتج �Tرجة األوىل عن توسـيع 
ألف  100العرض الرتبوي، كام تعلمون أعداد املمتدرسني ترتفع ما بني 

  .ألف سـنو1، وهذا بطبيعة احلال يتطلب موارد برشية إضافية 200و
ة حتول الطلب من جراء بناء املدن اجلديدة اليت كذ¥ هناك ظاهر 

تتطلب كذ¥ موارد برشية إضافية ومؤسسات تعلميية إضافية، هناك 
كذ¥ اجلانب املرتبط بتشتت الساكنة ا ي يتطلب إجناز مؤسسات 
تعلميية و¨شـتغال مبعدالت تالميذ للك أسـتاذ جد منخفضة مقارنة مع 

  .املعدل الوطين
سوء توزيع املوارد البرشية، حبيث أننا نعرف يعين هناك كذ¥ ظاهرة 

اكتظاظا أو فائضا من املوارد البرشية يف املدن الكربى وبعض اخلصاص يف 
املناطق البعيدة �لرمغ من أن التوظيفات اجلديدة توجه �Tرجة األوىل إىل 
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املناطق القروية والبعيدة، هناك كذ¥ ارتفاع يف تزايد أعداد احملالني عىل 
  . التقاعد داخل هذا القطاع

بطبيعة احلال من أجل موا½ة هذا الضغط وهذه احلاجيات، الوزارة 
تشـتغل يف عدة اجتاهات، ¨جتاه األول هو التوظيف، وهنا أريد أن أذكر 

، هاذ السـنة اTراسـية اليت 2011-2010ببعض األرقام، حبيث أنه سـنة 
ني اجلدد، مهنم من املوظف 8132انطلقت منذ أشهر، عرفت توظيف 

  .من األطر اإلدارية 960مدرسة ومدرس و 7172
من  7604اكنت كذ¥ عرفت توظيف  2010-2009السـنة املنرصمة 

من األطر اإلدارية  363من املدرسني واملدرسات و 7241األطر، مهنا 
  .والتقنية

هناك كذ¥ ما نشـتغل عليه يف الرب�مج ¨سـتعجايل، وذ¥ من 
ديدة للعرض الرتبوي، فهيا املدارس امجلاعاتية واملركبات خالل إجناز مناذج ج

  .الرتبوية اليت متكننا من ترشـيد املوارد البرشية
كذ¥ هناك لك العمليات املرتبطة برتشـيد املوارد البرشية من حراكت 
انتقالية وإعادة ¨نتشار وتغيري اإلطار من أطر التعلمي إىل أطر اإلدارة 

  .الرتبوية
وكذ¥ هناك الساعات اإلضافية اليت نلجأ إلهيا كذ¥ اليت ميكن أن 
يقدôا األساتذة وأطر اإلدارة الرتبوية وكذ¥ األطر من خارج الوزارة من 

  . أجل أن نسد بعد اخلصاص يف بعض املناطق
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة، تعقيب السـيد املستشار

        ::::عبد اEيد املهاعبد اEيد املهاعبد اEيد املهاعبد اEيد املهايشيشيشيشاملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
شكرا السـيدة الوزيرة عىل هذه التوضيحات واملعطيات، فنحن نقر أن 
هناك جمهودات بذلت وتبذل يف جمال تدبري املوارد البرشية الرتبوية، لكننا 
نسجل بلك أسف ظواهر سلبية الزالت تعرقل جناح ا�طط ¨سـتعجايل، 

مناسـبات سابقة، وأمه هذه  هذا ا�طط ا ي نوهنا به ونوهنا مبن أعده يف
الظواهر ظاهرة الغياب، فباإلضافة، السـيدة الوزيرة،  ¥ السبب د1ل 

هناك ظاهرة ... توسـيع العرض املدريس، وبناء مدن جديدة إىل آخره
ربر، واليل اكنت من حشال هاذي ويه �قية، واحد كيغيب املالغياب غري 

ندو غرض، مثال، أو واحد يف البادية ألن ما شافو حد، ما كيجيش وما ع 
  .علو املدير ومىش حفالو وما جاشاي ومكتبشاي به وصايف درق

ظاهرة الشواهد الطبية غري الصحيحة، حنن نعمل أنه مثال واحد اليل ما 
فيه ما خيدم وال عندو يش غرض كمييش يقضيه كيدير شهادة طبية، وصل 

  . الوقت فني خصنا هنرضو عىل هاذ اليش

ى فهيا قزن ما بني املؤسسات وبني املدن، مؤسسة كتلظاهرة عدم التوا
، كيقول هذاك مبغاش -1فائضني ومؤسسة أخرى لهيه بعيدة شوية فهيا + 2

  ... يتحول هنا ألنه، ألهنا، إخل
أعتقد، السـيدة الوزيرة احملرتمة، أن هاذ السؤال ال هيممك لوحدمك كوزيرة 

ير األول وعدة قطاعات لقطاع الرتبية الوطنية بقدر ما هيم السـيد الوز
حكومية،  ¥ أظن أنه حان الوقت لتكون Tينا مجيعا الشجاعة للNم 
برصاحة، فمل يعد من املقبول أن يتوقف التالميذ عن اTراسة بسبب 
غياب غري مربر، ما بقاتش مقبوÞ متاما، أن املعمل ما جاش، اTراري ما 

ما بغاش جيي، وال مشغول أ1م ألن املعمل ما جاش،  4أ1م أو  3يقراوش 
  . وال يش حاجة، ما ميكنش، مايش معقول

مايش معقول كذ¥ �ش نبقاو نسمعو بأنه الشواهد غري حصيحة 
يوم يف العام وال هذا، عندو  60والوضع مسـمتر، كيقول ¥ عندو احلق يف 

احلق حىت يمكلها، ما عندو غرض، خصو يمكل ذاك اليش اليل كيعطيه 
  . احلق د1لو

فائض ويف  50كذ¥ من غري املقبول �ش نسمعو بأنه يف املدينة عند� 
البادية وال يف املدينة صغرية لهيه وال بالصة بعيدة عند� النقص، ما بقاتش 

  .مقبوÞ منا متاما
لهذا، أؤكد أن نساء ورجال التعلمي هلم حقوقهم جيب احرتاôا، 

قيام هبا، وأعتقد، السـيدة مكنقولوش ال، معقوÞ، لكن هلم واجبات علهيم ال 
الوزيرة، أن احلكومة جيب أن تنتفض ضد هذه الظواهر، ألن لها ارتباط 
بنجاح الرب�مج ¨سـتعجايل، مفميكنش ان� واTوÞ لكمك كتديروا واحد 
اEهود كبري، تعطيو احملفظة، تعطيو الفلوس، تعطيو اTراجة الهوائية، واملعمل 

  ... احلكومة أن تتخذ إجراءاتما اكينش، فبالتايل جيب عىل
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
انهتـى الوقت السـيد املستشار، شكرا اليس املهايش، تفضيل السـيدة 

  .الوزيرة يف إطار الرد عىل التعقيب

السـيدة اكتبة اTوT Þى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTوT Þى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTوT Þى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTوT Þى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::ة �لتعلمي املدرة �لتعلمي املدرة �لتعلمي املدرة �لتعلمي املدريسيسيسيسوالبحث العلمي، امللكفوالبحث العلمي، امللكفوالبحث العلمي، امللكفوالبحث العلمي، امللكف

فقط، السـيد الرئيس، غري �ش نؤكد للسـيد املستشار احملرتم بأن ما 
حيمP من مهوم مرتبطة بضامن حق التالميذ يف ¨سـتفادة من الزمن 
املدريس ا�صص هلم، اكن عىل رأس األولو1ت اليت اشـتغلنا علهيا مبناسـبة 

اخلطة لتأمني الزمن  هذا املومس اTرايس احلايل، وبأننا وضعنا واحد
املدريس، وهذه اخلطة امحلد W بدأت تعطي ال�ر د1لها داخل املؤسسة 
التعلميية، ويه هدفها الرئييس هو أن يسـتفيد لك تلميذ ولك تلميذة من 
الغالف الزمين ا�صص �، ²ركني للفرق الرتبوية إجياد الصيغ املناسـبة 
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ذات والتالميذ لسبب من لتعويض لك الساعات الضائعة عىل التلمي
 .األسـباب

�إلضافة إىل ذ¥، بطبيعة احلال الوزارة ال ميكن أن تتساهل يف 
التفريط يف هذا احلق، والسـيد املستشار كيعرف اإلجراءات العملية اليت 

  . نقوم هبا يف امليدان
 Þالسـيد املستشار قال بأنه إال ما شافو حد راه كيتغيب، رمبا هاذ املسأ

ما شافو حد يه اليل كيخصنا نشـتغلو علهيا، خصنا ننتهبو د1ل إىل 
للمؤسسات التعلميية د1لنا، ننتبه لألطر اليت تشـتغل داخل هذه 
املؤسسات، ليس فقط من أجل مراقبة احلضور والغياب، ولكن كذ¥ من 
أجل أن جند احللول املناسـبة للصعو�ت واملشالك اليت تتخبط فهيا هذه 

صعبة، ولعل بناء السكن الوظيفي لألساتذة األطر يف املناطق ال 
واألسـتاذات اليل هو عند� يف الرب�مج ¨سـتعجايل، واليل اآلن عند� 
اتفاقيات رشاكة مع وزارة اTاخلية من أجل إجنازه، وكذ¥ إجياد وسائل 
للنقل وغريها من اإلجراءات املساعدة سوف متكننا من بلوغ هذا الهدف، 

يصون جدا عىل إرساء ثقافة احلق والواجب داخل هذا مع العمل عىل أننا حر 
  .القطاع، وهذا ما نشـتغل عليه مع رشاكئنا ¨ج�عيني

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيدة الوزيرة، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا القمية يف  اشكر 

هذه اجللسة، وننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير الصناعة 
  .التجارة والتكنولوجيات احلديثة حول حتايل بعض رشاكت الصباغةو 

اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق ¨شرتايك لتقدمي السؤال، 
  .تفضل اليس أحمزون

        ::::املستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزون
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني، 

مجموعة من رشاكت الصباغة إىل حيZ جتارية، تمتثل يف حشو لقد جلأت 
علب الصباغة بأقراص بالستيكية، كام يسمهيا بعض احلرفيني جوطو�ت 

)les jetons( 25حىت ل  18، متكن هاد املهنيني من اسرتجاع ما بني% 
  . من قمية العلبة عند إدالهئم �لقرص Tى �ئعي هذه العلب

ىل إقبال احلرفيني عىل أنواع معينة من الصباغة وقد أدى هذا التحايل إ
نظرا إىل األر�ح اليت جينوهنا، بغض النظر عن جودة املنتوج، مما يرض 
مبصلحة املسـهت� ا ي ال يعمل هبذا التحايل ا ي يضيع عليه ¨سـتفادة 

حىت ل  18من منتوج جيد، ويضيع أيضا يف القمية املالية املمتثZ يف ما بني 
  .قمية املنتوجمن  25%

  ا ـدابري اليت قامت هبـن التـائلمك، السـيد الوزير، عـه، فإننا نسـوعلي

وزارتمك لزجر هذه الظاهرة املشينة اليت ترض مبصلحة املسـهت� املغريب 
  ماد1 ومعنو1؟ 

وما يه اإلجراءات اليت تنوون القيام هبا لوقف هذا املس حبقوق 
حايل عىل رشوط املنافسة املسـهتلكني؟ وكيف سـتعاجلون تأثري هذا الت

  الرشيفة بني الرشاكت املنتجة لهذه املواد؟ 
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رالسـيد أمحد رىضىضىضىض شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة شايم، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  دة املستشارون احملرتمون، السـيدات والسا
أ� حبثت يف هاد املسأÞ هاذي، وعيطت لواحد الرشكة خشصيا �ش 

هو اع�د هاد  هنفهم أشـنو هو هاد املسابقة، واليل خصنا ننطلق من
املسابقات اإلشهارية أمر معمول به يف التجارة، اكنت يف الصباغة أو اكنوا 

يعطيو حىت كتجمع واحد ، وما ك )les jetons(يف هذاك، كيعطيو هاد 
اEموعة من النقط، وذاك مجموعة النقط كتبدلها ضد هدا1، حىت إىل 

، هذا )des miles(، تيعطيومك )RAM(سافرتيو مع الرشكة الوطنية نتاع 
  .معمول به

واش هاذ الظاهرة هاذي كتشجع بيع واحد الصباغة اليل ما عندهاش 
الساعة ما تندخلوش يف هاد  واحد اجلودة زعامك هائZ؟ ممكن، ولكن ذاك

اإلطار نتاع هاد املسابقات اإلشهارية، هو عدد من هاذ الرشاكت اليل 
كيخدموا يف هاد اEال �غيني يوقفوا هاد املسابقات حيث حىت مه كتطلب 
مهنم واحد املصاريف كبرية، املشلك هو إىل وقفهتا واحدة خص امجليع �ش 

رتحت علهيم إىل اكنت عندمه واحد الرغبة يتفقوا �ش يوقفوها، فلهذا أ� اق
يف هذا امليدان �ش يكون واحد ¨ج�ع معنا ونشوفو كيفاش نوقفو هاد 

  .العملية
ولكن يف األخري، تيبقى السؤال اليل مطروح، وهذا هو الشطر الثاين 
هو من يسـتفيد من هاد الهدا1؟ هو ذيك الساعة من يسـتفيد إما تيبقى 

حملرتف، الرشكة راه اعطات هاد الهدية، من بعد فاش الزبون أو الصباغ ا
تيبقى الزبون حبال بغا يصبغ دارو وتياخذ واحد المثن والصباغ هو اليل 
تمييش يصبغ، ذاك الساعة أشـنو ما ارشى الصباغ داك اليش هو اليل 

كيسـتافد مهنا، إىل اكن الزبون هو اليل كيرشي ذيك الصباغة وكيعطهيا 
  .لساعة الصباغ اليل كيسـتافد هنا كيوقع مشلك اك الصباغ، ذاك ا

 فأ� تنظن بأن هاد النقطة هاذي غتبقى �لطبع مرتبطة �لعالقة اليل
التعاقد ولو تيكون تعاقد مايش مكتوب بني الصباغ .. كتكون تعاقدية بني

والزبون، واليل عندمك أنمت واحد املعطيات أخرى اليل تتبني بأن اكين واحد 
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رف أو آلخر، �لطبع خصنا �خذوه احنا بعني ¨عتبار الرضر تيوقع لط
 .و�خذو اإلجراءات ذاك الساعة الالزمة

 .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب السـيد املستشار؟ تفضل

        ::::املستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزوناملستشار السـيد حامين أحمزون
  .شكرا السـيد الرئيس

املشلك كيتجىل هنا يف كنشكر السـيد الوزير عىل التوضيحات د1لو، 
 les(الزبون األخري اليل كيسـتعمل هذه الصباغة، ألنه ال عمل � ب 

jetons ( ملعايري اليل كياخذها ذاك الصباغ �ش يعزل الصباغة� �وال عمل 
فعوض ما تكون منافسة عىل إطار اجلودة واملسامهة يف جودة . اليل بغا

ن األخري، كيمت اسـتغالل هاذ املنتوج وكذ¥ الصحة والسالمة د1ل الزبو
  .اجلوتو�ت يف هاذ الغرض

املشلك الثاين اليل مطروح يف هذا اإلطار هذا هو الهترب الرضييب، 
كيفاش كيربر هاذ الرشاكت هاذ اجلوتو�ت وال هاذ األقراص البالستيكية 

يربرها؟ ألنه  عند الرضائب؟ كيفاش ميكن �) les impôts(عند 
اليل كتخلص لو واحد القدر ) droguerie(ل  كيتخلص وكريد األقراص

، إذن هناك رضيبة عىل الرشاكت، ورضيبة )le jeton(مايل عوض هاذ 
)TVA (أيضا اليل مشلك خصنا نعاجلوه حىت يف هاذ اإلطار .  

  .وشكرا السـيد الوزير

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضلوا السـيد الوزير

            : : : : والتجارة والتكنولوجيات احلديثةوالتجارة والتكنولوجيات احلديثةوالتجارة والتكنولوجيات احلديثةوالتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة السـيد وزير الصناعة السـيد وزير الصناعة السـيد وزير الصناعة 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل هذه التوضيحات

يه فÐ خيص كيفاش العالج الرضييب، �لطبع أنمت اليوم أكدتيو، كنظن 
  بأن املديرية نتاع الرضيبة ميكن لها تشوف أشـنو واقع هنا؟ 

مايش اللك، أ� اليل ميكن يل نقول لمك هو دا� اليوم بعض الرشاكت، 
حيث ما ما معلتش أ� اإلحصاء مع مجيع الرشاكت، ولكن بعض الرشاكت 

، ميل تكون )chez le notaire(عندمه هاذ املسابقة مسجZ عند املوثق 
مسجZ ما ميكن هلمش هيربوا يش حاجة رضيبية، ولكن هذا ما تيعنيش بأن 

  .لك الرشاكت عندمه هاذ اليش مسجل
غادي نصادقو إن شاء هللا يف هاذ األ1م املقبZ �حلق أنمت عرفتيو بأن 

عىل القانون نتاع حامية املسـهت�، اليل حىت هو كيقنن هاذ املسابقات 
التجارية، وتيفرض واحد اإلجراءات صارمة اليل تمتكن �ش نتجنبو هاذ 

  .األشـياء لكهم اليل هرضتيو علهيا

لنا نديرو أيضا  2نيا، اليل خصنا هنرضو عليه أيضا هو غدا غادي ميكن
واحد املواصفات يف هذا امليدان هذا، وذيك الساعات هنرضو عىل ميدان 
اجلودة اليل اكن اسـتعامل نتاع الصباغة اليل ماكنتش مالمئة، اكين 
املواصفات، واكين أيضا القانون نتاع حامية املسـهت�، املسـهت� ميكن لو 

يف اسـتعامل واحد ذيك الساعات يتجه للقضاء �ش يطلب حقو اليل اكن 
  . الصباغة اليل ما عندهاش واحد اجلودة مالمئة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة موضوعه دمع 
¨ست�ر وتطوير املقاوالت، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

  .لسؤال، تفضل السـيد املستشارالفيدرايل لتقدمي ا

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السـيدين الوزيرين،

  السـيدة والسادة املستشارين،

السـيد الوزير، ال خنتلف عىل رضورة دمع ¨ست�ر ودمع املقاوالت 
مسـتوى بشلك دامئ ومسـمتر، وهو ما يتطلب إجناز دراسات عىل 

القطاعات واجلهات واألقالمي هبدف الوصول إىل املعرفة اTقيقة للك 
املؤهالت واحلاجيات املتوفرة يف مجيع اEاالت، وذ¥ بتنسـيق وإرشاك مع 

  .اجلامعات واملعاهد العلمية ومع الفاعلني ¨قتصاديني واملهنيني
وإصالح  2نيا، توفري أحياء صناعية متخصصة يف مجيع اجلهات واألقالمي

  األحياء الصناعية املوجودة؛
2لثا، خلق هيالك لالستشارة ومصاحبة املقاوالت املوجودة جبميع 
القطاعات واجلهات واألقالمي، وحهثا عىل اع�د أساليب معل عقالنية 
وإعطاء ¨ه�م للتكوين املسـمتر للموارد البرشية، وجتديد وسائل اإلنتاج 

  بكيفية مسـمترة؛
أو نتجاهل اEهودات اليت تقوم هبا احلكومة يف جمال دون أن ننىس 

صناعة السـيارات ومعدات الطائرات وغريها، وقد اطلعنا عىل ذ¥ أثناء 
، إال أنه يتطلب تعممي هذه 2011مناقشة املزيانية الفرعية لوزارتمك لسـنة 
  . اEهودات عىل مجيع القطاعات واجلهات

ر�جممك Tمع ¨ست�ر وتقويته ما هو ب: ويف هذا اإلطار، نسائلمك عن
وتطوير املقاوÞ جبميع القطاعات واجلهات واألقالمي قصد موا½ة حتد1ت 

  املرحZ الراهنة؟ 
  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضلوا السـيد الوزير

        :  :  :  :  السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .احملرتم شكرا السـيد املستشار

 اهو حقيقة إذا بغينا منيو ¨قتصاد البد نشجعو ¨ست�ر، اكن است�ر 
  .اخارجي اأو است�ر  اداخلي

فÐ خيص ¨ست�ر اTاخيل تنعاونو املقاوالت اليل موجودة اليوم �ش 
تميكن لك مقاوÞ مغربية موجودة  "امتياز"تمنى، عند� برامج، مثال بر�مج 

يف ذاك  %20ع ¨ست�ر د1لها، اTوÞ ميكن تعطي حىت اليوم بغات توس
اليل تميكن لك رشكة تسـتافد من  "مساندة"¨ست�ر، اكين أيضا بر�مج 

دمع اTوÞ من طرف تقريبا مليون د1ل اTرمه، اليل �ش حتسن التدبري 
  ...د1لها، املوارد البرشية، الربامج املعلوماتية، اإلسرتاتيجية التجارية إخل

واكين أيضا خلقنا صناديق نتاع رأس املال اليل غادي يبداو يشـتغلوا 
ي، إذا اكنت يش الرشكة احتاجت لمتويل ميكن من يناير هاذ السـنة هاذ

  .لها تفتح رأس املال د1لها لهاذ الصناديق هذه
فÐ خيص ¨ست�ر األجنيب، عند� واحد اإلسرتاتيجية اليوم واحضة، 
وعند� بFان اليل ترنكزو علهيم، البFان اليل ترنكزو علهيم أوال، وكنا 

سـبانيا، حيث متاك اليل غادي هاذ السـنة هاذي، فرنسا وإ(..) تنديرو 
جييو مجيع املستمثرين، ولكن زد� لهاذ الالحئة هاذي أملانيا وإيطاليا وانلكرتا، 

الربازيل، روسـيا، الهند : ، يه)BRIC(وزد� أخريا البFان د1ل الربيك 
  .والصني

كنت يف الربازيل الشهر اليل داز، وغادي منيش للصني الشهر املقبل 
  .نا عند� اليوم واحد التوجيه زعامك واحض لهاذ البFانفاح ... إىل آخره

أكرث من ذاك اليش يف لك بالد، ولكن هاذ يش اليل غادي نقول غري 
يف إسـبانيا ويف فرنسا ويف بFان نتاع الربيك، عند� واحد الالحئة نتاع 
املقاوالت اليل تنتجهو لها، مايش تمنشـيو تنعملو هذاك، تمنشـيو ندقو عىل 

قاوالت، إما من خالل هاذ السفر اليل تندير، أو من خالل ذاك هاذ امل
املاكتب اليل فتحنا يف فرنسا وإسـبانيا وقريبا يف أملانيا والوال1ت املتحدة 

  .وإنلكرتا وإيطاليا
تنعملو أيضا محالت إشهارية يف التلفزة، مثال عند� واحد الفيمل اليل 

معلناه يف إسـبانيا ومعلناه يف جيد، تنقولو املغرب موجود السـتقطابمك، هذا 
فرنسا، ومحالت أيضا يف اجلرائد الكبرية، ميل تنقنعو هاذ املستمثرين �ش 
جييو، ذاك الساعات تيكون التوطني د1هلم يف املناطق الصناعية اليل 
حقيقة اليوم بغينا نوزعوها، ولكن بواحد الطريقة عقالنية عىل اجلهات 

منطقة  �22طط الصناعي د1ل إحداث املغربية، لهذا عند� بر�مج ا
صناعية، ومناطق صناعية مندجمة ومناطق صناعية أخرى صغرية احلجم، 

  .ولكن هاذ اليشء ما اكفيش

اكين أيضا واحد التحفزيات لالست�رات حبال صندوق احلسن الثاين 
، حبال املناطق اليل تنسميوها مناطق حرة اليل تتكون %10اليل تيعطي 
  .سـنة 25عىل مدة  %7الرضيبة مقلصة كتكون ذاك الساعة 

وأخريا، وهذا هو اليل مازال خصنا جنهتدو فيه مناخ األعامل، حيث 
  . املستمثر خصو البد حنسـنو لو ذاك مناخ األعامل

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، تفضل السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
كام أرش� يف سؤالنا، السـيد الوزير، طبعا جسلنا اEهودات اليل كيتقام 
هبا، لكن بدون شك وما غاديش ختتلفوا معنا، أننا خالل السـنوات 
املاضية، حصيح أنه جاء اآلن الرب�مج د1ل امتياز ومساندة، ولكن ما 
غتختلفوش معنا أنه خالل السـنوات املاضية فقد� واحد العدد د1ل 

قاوالت اليل اكنت موجودة نظرا لعدم املصاحبة، ألنه ما نعمتدوش عىل امل
املقاوالت بوحدها بدون ما نو½وها بدون ما نرشدوها بدون ما نتعاونو 
معها �ش نعرفو أشـنو هو الوضع اTويل واملتغريات اليل اكينة، ألهنا يف 

  ...كثري من األحيان ترتكب أخطاء وفقد� واحد العدد د1ل
كنمتناو يف هاذ اجلانب يتبذل ½د حىت حنافظ، ألنه اليشء  ¥ 

  .األسايس، السـيد الوزير، خصنا حنافظو عىل املقاوالت املوجودة
كذ¥ من ½ة أخرى خصنا حنتاطو فÐ يتعلق �ملقاوالت األجنبية، 
فاكين مقاوالت أجنبية جادة، نسـتفيد مهنا واكين مقاوالت أجنبية اليل 

كتخلق لنا مشالك،  ¥  هاذ املسأÞ خصنا نكونو كتجي تستمثر ولكن 
  .وأيضا خص هاذ العملية اليل كتديروا يف بعض اTول تكون عامة... فهيا

كذ¥، السـيد الوزير، وبدون شك األمهية د1ل تنظمي لقاءات مسـمترة 
بشلك دامئ ومسـمتر، حصيح أننا نسجل اEهودات اليل كتبدلوا ولكن �غني 

رار يف هاذ اللقاءات د1ل التواصل، ألن هذا جمال ôم يكون واحد ¨سـمت
بزاف من أكرب التحد1ت اليل كتواجه بالد� هو هاذ اEال، بطبيعة احلال، 
د1ل تطوير املقاوÞ ود1ل احلفاظ عىل النسـيج املوجود، ألن قوتنا 
الصناعية من دون شك أن عندها انعاكس عىل قوتنا السـياسـية بطبيعة 

  .توفري ¨سـتقرار يف البالد احلال وعىل
من هذا املنطلق، كنعاود نؤكد عىل رضورة التعاون من امجليع، وأيضا 
وكام تعلمون أن تشاركو� كذ¥ النقا�ت، ما تنساوش أن النقا�ت راه كهتمت 
بشلك قوي �لوضعية د1ل املقاوالت، راه اكينة واحد اخلطأ اليل كيعتقد 

Þهيمها املقاو Þومع تطوير بأن املقاو Þومع دمع املقاو Þحنن مع املقاو ،
املقاوÞ، ألن إذا ما اكنتش املقاوÞ د1لنا حصيحة ما غنوفروش مناصب 

  .الشغل
  .شكرا السـيد الوزير
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  .د املستشار احملرتمشكرا السـي

احنا متفقني، خاص البد تكون هاذ املواكبة اليل اهرضتو علهيا 
للمقاوالت، ولهذا اليوم عند� مثال واحد اخلدمة جيدة �ش يكون إحصاء 
للمقاوالت عىل صعيد اجلهات �ش ذاك املندوبيات د1لنا يكون عندمه 

رف التجارة والصناعة واحد اTور أكرث فعالية وأيضا اخنراط نتاع الغرف، غ
البد خصهم حىت هام، واليوم رامه عندمه يف هاذ التفكري أيضا �ش تكون 

  .مواكبة جامعية نتاع هاذ املقاولني، هاذي أوال
2نيا، احنا ما تنفرزوش ميل تتجي يش مقاوÞ، ما تنفرزوش واش 
 مقاوÞ أجنبية وال مغربية، لك املقاوالت اكنوا تيشـتغلوا عىل أرض الوطن

خصهم حيرتموا القوانني نتاع البالد، و�لطبع اكين أ½زة نتاع املراقبة، اكنت 
  .اليل كتقوم �Tور د1لها... إخل مالية أو حملية

2لثا، اللقاءات التواصلية أ� متفق معك، ولهذا السـنة املاضية كنا نظمنا 
صناعة واحد األ1م نتاع الصناعة هاذ السـنة هاذي �لطبع سنسـمتر، وأ1م ال 

غادي منشـيو امجليع، مايش مجيع املدن، ولكن املدن اليل يه أكرب املدن 
واملدن املتوسطة �ش حناولو نقنعو، اليوم هذا اليل ôم، نقنعو املقاول 
املغريب بأن أرض املغرب ميكن لها تكون واحد األرض صناعية �متياز، 

ا من املغرب إىل حيث عند� واحد التنافسـية ôمة، وميكن لنا نلجأ انطالق
  .األسواق األوربية

أخريا، أ� أؤمن بأن النقا�ت ميل تيكونوا مؤطرين وتيلعبوا واحد اTور 
  . عقالين تميكن لهيم يسهلوا املأمورية نتاع املقاول

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

إذن منر إىل السؤال الثالث واألخري املوجه إىل السـيد وزير الصناعة 
والتجارة، موضوعه تأثري اتفاقيات التبادل احلر عىل تطور الصناعة الوطنية، 

أمحد حا�، العريب خربوش، عبد اللطيف : للمستشارين احملرتمني السادة
  . أومعو، احلسن أكوجاكل، عبد الرحمي الزمزايم

  .�تفضل اليس حا

        ::::املستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حا����
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا سـيدي الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

السؤال د1لنا كام قلمت، السـيد الرئيس، هو تأثري اتفاقيات التبادل احلر 
  . عىل تطور الصناعة الوطنية

والتجارة العاملية احلرة، عقدت اململكة املغربية عددا من يف إطار العوملة 
اتفاقيات التبادل احلر مع بFان خمتلفة، وذ¥ مضن سـياسة ¨نفتاح اليت 

هذه ¨تفاقيات لها . تهنجها بالد� وتنويع عالقهتا وتبادلها التجاري مع اخلارج
ون جوانب إجيابية دون شك، لكن يف نفس الوقت لها انعاكسات قد تك

  .سلبية عىل بعض القطاعات
فهذه ¨تفاقيات متكن من اسـترياد مواد مصنعة من بFان عديدة بأمثان 
تقل من أمثان املنتوجات احمللية، وهو ما جعل العديد من الفعاليات 
¨قتصادية تتجه إىل ¨سـترياد عوض ¨ست�ر يف الصناعة، وما يزيد يف 

ع الصناعي توا½ه عدة عراقيل، مهنا تعقيد الوضع أن ¨ست�ر يف القطا
ارتفاع تلكفة اإلنتاج والعراقيل املسطرية وارتفاع أمثان العقار يف املناطق 

 7000درمه إىل  700الصناعية، حيث يتجاوز مثن املرت مربع حاليا من 
درمه يف بعض املناطق، يف وقت اكن ينبغي فيه حتديد أمثان رمزية يف هذه 

  . �ر الوطين يف اEال الصناعياملناطق لتشجيع ¨ست
نسألمك، السـيد الوزير احملرتم، عن تأثري اتفاقية التبادل احلر عىل 
القطاع الصناعي ببالد� وعن التدابري اليت تتخذوهنا محلاية الصناعة الوطنية 
من املنافسة اخلارجية من ½ة، وعن طرق دمع القطاع، ومهنا التخفيف من 

  . مناطق صناعية بأمثان مشجعة من ½ة أخرى تاكليف اإلنتاج وتوفري
  . شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم، شكرا السـيد املستشار احملرتم

فرس هذه القضية نتاع اتفاقيات التبادل احلر، ¨ختيار هو غري �ش ن 
اليل عند� واش السوق اليل كنعطيو للمقاوالت املغربية اليل يف املغرب 

مليون، �لطبع اليل تيجي جياوبين  300مليون أو مليار و 30واش هو 
  .مليون هو اتفاقية التبادل احلر 300غادي يقول مليار و

إىل ما وقعناش هاذ اتفاقيات التبادل احلر السوق اليل كيلجؤوا لو 
 300مليون نتاع املغاربة، ميل وقعنا اكين مليار و 30املقاوالت املغربية 

مليون نتاع الزبناء املسـهتلكني، هذا �لطبع تيحط بعض الرهائن، أشـنو هو 
úو واكين املشلك؟ املشلك غادي جنربو بأن اكين قطاعات اليل غادي يت

ذاك  Schumpeterقطاعات اليل غادي يندحروا، هاذي 
l’économiste  سامها“la destruction créatrice”  أو الهدم

اخلالق، يعين بأن اكين رشاكت اليل غادي يتúو ورشاكت اليل ماغادي 
  .يبقاوش، ولكن هذا اختيار
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 احنا تنظنو بأن هذا ¨ختيار غادي يكون أكرث من الرشاكت اليل
غادي يتúو وأقل اليل تيندحروا، إذن آش كنديرو احنا �ش نساعدو هاذ 

   ؟المنو هذا
أوال، املناطق الصناعية اليل اهرضت علهيم، اليوم عند� ذاك ا�طط  -

منطقة، كيفاش ننجز هاذ  22منطقة، ولكن مايش غري  22املديري، 
المثن نتاع العقار املناطق، كمنشـيو وتنجربو واحد اEهز وكنفرضو عليه �ش 

درمه  500و 300ميل خيرج يكون موجود، ال يتجاوز، تيكون ما بني 
   ؛للمرت مربع

2نيا، تنفرضو عليه �ش يكون التمثني نتاع األرض، حيث تنعرفو بأن  -
 2000ألف هكتار نتاع املناطق، ولكن  4اليوم اTوÞ وامجلاعات خلقوا 

يث كتكون مضاربة صناعية، مضاربة هكتار يه اليل اكين التمثني د1لها، ح 
  .عقارية، وال ميكن لنا أن نسرتجع األرض، هاذ اليش ما بقاش يكون

�هو التكوين، هاذ املقاوالت اليل بغاو  التحفزي الثاين اليل كنسعاو 
   ؛غدا تكون تنافسـية أكرث خصهم جيربوا كفاءات، احنا تنكونو هاذ الناس

أو التحفزي  %10احلسن الثاين د1ل 2لثا، اكين دمع د1ل صندوق  -
   ؛من  ذاك اليش د1ل املناطق احلرة %7الرضييب 

  .ىل طريق بر�مج مساندة، كام قلترابعا، اكين حتسني اإلنتاجية ع -

ولكن لو تنديرو هاذ اليش كناخذو بعض اإلجراءات �ش حنميو 
 السوق اTاخيل، �ش خنليو ذاك الرشاكت اليل مايش اندحروا ومايش

تúو، نعطيومه واحد الفرصة �ش يتúو،حيث إذا حلينا السوق هكذا بال 
ما نساعدمه ميكن ما يكونوش، وعىل املدى الطويل ميكن هلم هام يعاودوا 
يسرتجعوا القوة د1هلم �ملواصفات، ذاك اليش عالش اليوم، ميل جينا 

 100 اكنت عند� تقريبا واحد 2007اخذينا وشفنا عدد املواصفات، يف 
  .إجبارية 100مواصفات كلك،  7000د1ل املواصفات إجبارية، 

اليل إجبارية، هذا  160نتاع املواصفات و 9100عند�  2010يف آخر 
ميكننا �ش تتكون مراقبة د1ل البضائع اليل تتدخل من بFان أخرى، 

  .ت �ش يتúو أكرث يف املسـتقبلوتنوقفوها وتنعطيو اإلماكنية لهذه الرشاك
  .كراوش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، تفضل اليس حا�

        ::::املستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حا����
شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير عىل املعطيات اليت 

  .أعطيتنا، تقريبا راه احنا متفقني
 ما مسؤولينش نمتلكن، السـيد الوزير، أ� ال أمحلمك املسؤولية، ألن أ

عىل هاذ اليش، إمنا ورثمت إرث د1ل هاذ املشلكة د1ل ¨تفاقيات، در� 
اتفاقيات مع الوال1ت املتحدة، در� مع أورو�، اتفاقية أاكدير، تركيا، إذن 

مليون  300بغينا غري واحد احلصيZ د1ل هاذ ¨تفاقيات اليل در�، أمرياك 

�لنسـبة لالحتاد األوريب أ� أعتقد مسـهت�، أشـنو اخذاو من عند�؟ و
  .كيديو من عند� مطيشة

السـيد الوزير، راه تنبيعو هلم املاء، راه رمح هللا جالÞ امل� احلسن 
الثاين اليل دار السـياسة د1ل السدود، اليل احنا امحلد W اليوم ما 

  .عند�ش األزمة د1ل املاء، وأمطار اخلري اليت نزلت هاذ السـنني األخرية
اليل تنبيعو ألور�، عالش ما جتهناش  ءلمطيشة راه املال أما �لنسـبة 

لFول اإلفريقية اليل يه بFان د1ل ¨سـهتالك ونديرو معها اتفاقيات؟ 
عالش دول اخلليج، مثال السعودية وواحد العدد د1ل اTول اليل يه 

يش لهاذ تسـتورد املنتوج د1لنا من إيطاليا ومن أمرياك، منتوج مغريب تمي
  .البFان وكتدير عليه عاود 2ين اإلمس د1ل اإلنتاج د1ل إيطاليا أو أمرياك

فÐ خيص القضية، السـيد الوزير، د1ل األحياء الصناعية، أ� ما 
تنشوفش السـيد الوزير أن وزارة اإلساكن وواحد اEموعة د1ل املقاوالت 

 ÞوTتقريبا بواحد المثن رمزياليل عندها احلق كتاخذ األرايض د1ل ا.  
جيد، هاذ السـياسة مز1نة د1ل السكىن، ولكن أ�  ااإلساكن هذ

تنفضل توفر يل فني نشـتغل وما تعطينيش هاذيك السكىن، إيوا هذا 
الناس اليل تياخذوا هاذ األرايض عالش ما يديروش واحد الطرف 
خيصصوه لألحياء الصناعية �ش هذاك اليل غادي يسكن يلقى فني 
يشـتغل وبأمثان معقوÞ، نديرو أحياء صناعية كذ¥ اقتصادية حبال السكىن 

  .¨قتصادية
مث، السـيد الوزير، فÐ خيص هاذ ¨تفاقية �لنسـبة اليل عند� معهم 
التبادل احلر، حبال مثال تونس، قبايZ طرح سؤال األصاÞ واملعارصة عىل 

ون، السـيد الوزير، وزير الفالحة فÐ خيص زيت الزيتون، زيت الزيت
عالش ان� امسحتو للزيت د1ل تونس تدخل عند� للبالد؟ مع العمل أن 
املعارص د1لنا عندها واحد العدد، خرسوا العام اليل فات، وها هام عاود 
2ين هاذ العام واكين اخلري يف الزيتون، دا� غادي خيرس املنتج وغادي 

  .خيرس كذ¥ أحصاب الفالحة
السـيد الوزير، ما خاصناش هاذ ¨ست�ر األجنيب  مث يف األخري،

ر الوطين هو اليل غادي يبقى ينسينا عىل ¨ست�ر الوطين، ألن ¨ست�
  .لنا

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثةالسـيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل هذا التعقيب

ذاك اليل بغينا نعملو اليوم واحد احلصيZ نتاع  ،أ� تنقول بأن أوال
¨تفاقيات راه موجودة، تنعرفو شكون هام البFان اليل اسـتفد� أكرث 
وأشـنو هام البFان اليل اسـتفد� أقل، وال اسـتفادوا أكرث منا، هو ما 
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Z، ولو عند� األرقام، ونقولو واش جنحنا وال أخفقنا يف ميكنش نعملو حصي
هاذ الثالث أو األربع سـنوات املاضية، خصنا هاذ اليش عىل املدى 
الطويل، عالش؟ �ش نرحبو خاص تكون واحد العرض موجودة، العرض 
أشـنو يه؟ املنتوجات موجودة، يعين ¨ست�ر املوجود، ذاك اليش 

ملستمثرين اTاخليني، وأ� بديت هبا قبايZ، حنا تنبغيو نشجعو ااعالش 

  .واملستمثرين اخلارجيني
�ش نعطيمك واحد الرمق، شكون هو أكرب مشغل اليوم يف الصناعة 

املعامل،  5ألف نتاع اليد العامZ اليل عندها،  14: ؟ رشكة �1نيةةاملغربي
ية اليل اليل هاذو جاو من اليا�ن �ش ينتجوا هنا، يعين بأن اكين تنافسـ 

ميكن لنا خصنا نشجعو اإلخوان د1لنا واملقاولني د1لنا �ش حىت هام 
  .يستمثروا �ش غدا يصدروا لهذه األسواق، هذه متفق معك علهيا

2نيا، اهرضيت عىل هاذ املشالك نتاع العقار، أ� قلت ¥ بأن بغينا 
، ولكن �لطبع مازال اكين، أ� ما بغيتش 500و 300حنددو ما بني 

أنت اهرضت عىل رشاكت، اكين مؤسسات اليل تيسـتافدوا ... كونت
وخصهم يدخلوا هذا يف هاذ الفكرة هاذه يف التخطيط د1هلم، حيث ما 

 les cités(ميكناش نبنيو غري الساكنة وال منازل والناس يبقاو 
dortoirs(،  خصنا البد جيربوا فني يشـتاغلوا، أ� معك يف نفس اخلط يف

وأظن بأن غادي يكون واحد التغري يف هاذ امليدان هذا يف هذه القضية، 
  .املسـتقبل

أخريا اليل واش فتحنا الزيت نتاع تونس أو ال، ولو أ� ما مسؤولش 
عىل التجارة اخلارجية، ولكن احنا كحكومة اخذينا الزتام، تنقولو بأن ميل 

لطبع اكين وقعنا اتفاقية التبادل احلر ميكن لنا نصدرو وميكن لنا نسـتورد، �
مواصفات اليل خصهم يلعبوا حىت هام، واكين واحد القانون اليل دوزو 
زمييل، اليس معزوز، نتاع امحلاية التجارية اليل تميكنا �ش اليل اكن تيوقع 

، اكين بعض البFان تينقصوا من األسعار د1هلم �ش )Dumping(ذاك 
  . نوقفو ذاك املنتوجات د1هلم

  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيدة وزيرة التمنية ¨ج�عية 
واألرسة والتضامن حول وضعية الطفوÞ ببالد�، اللكمة ألحد السادة 

  .املستشارين من فريق األصاÞ واملعارصة لبسط السؤال
  .لسـيد املستشارتفضل ا

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
السـيدة الوزير، الزالت الطفوÞ ببالد� تعاين من واحد اEموعة د1ل 
املشالك، ومن بني هذه املشالك هو ارتفاع الوفيات يف صفوف األطفال، 

األطفال دون السن القانونية وتشغيل الطفالت كخادمات، وتشغيل 
وتعرض األطفال لسوء املعامZ و¨سـتغالل اجلنيس، و¨نقطاع عن 

  .اTراسة وانتشار أطفال الشوارع، وغريها من املظاهر املسيئة لهذه الفئة
طفل مغريب  170.000وقد كشف أخريا التقرير د1ل اليونيسـيف بأن 

مسـتغلون اقتصاد1، وأنه يمت التخيل عن  15-7م بني يرتاوح السن د1هل
رضيع عند الوالدة سـنو1، فÐ جسل التقرير ارتفاع عدد األطفال  6500

  .%10املرشدين �ملغرب بنسـبة 
كام عربت منظمة اليونيسـيف كذ¥ عن انشغالها العميق ملشلك 

تلميذ مغريب سـنو1،  340.000الترسب املدريس ا ي يطال قرابة 
صوص وفيات األطفال فقد أشار تقرير صندوق األمم املتحدة للطفوÞ وخب

بأن معدل وفيات األطفال دون السن اخلامس  2010الصادر يف شـتنرب 
يف األلف، يف حني تبلغ نسـبة وفيات الرضع، ا ين يقل  36ببالد� بلغ 

من  %9يف األلف، وأضاف التقرير كذ¥ أن  32 :معرمه عن سـنة
سـنوات يعانون من نقص  5غرب البالغني من العمر أقل من األطفال يف امل
  .من الوالدات ال يمت تسجيلها %15الوزن، وأن 

كام أكد نفس التقرير عىل اسـمترار نقص هام يف التغذية، سـÐ يف مادة 
سـنة وتأخر المنو  12-6 من األطفال بني سن %22ا ي ميس  "اليود"

  .من األطفال %18ا ي يعاين منه 
السـيدة الوزيرة احملرتمة، �لنظر للك هذه املعطيات، ومن منطلق الزتام 
احلكومة بضامن مسـتقبل أفضل للطفوÞ وتوفري لك أسـباب احلياة الطبيعية 

ما يه األسـباب اليت تقف وراء انتشار لك هذه املظاهر اليت : لها، نسائلمك
  تيسء للطفوÞ ببالد�؟ 

ة لتجاوزها والهنوض بأوضاع الطفوÞ 2نيا، وما ا ي سـتقوم به احلكوم
  ببالد�؟ 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::السـيدة السـيدة السـيدة السـيدة ننننزهة الصقيل، وزيرة التزهة الصقيل، وزيرة التزهة الصقيل، وزيرة التزهة الصقيل، وزيرة التمنمنمنمنية ¨جية ¨جية ¨جية ¨ج����عية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  احملرتمني،السـيدات والسادة املستشارين 
  السادة الوزراء،

أشكرمك عىل سؤالمك الهام، واليل هو سؤال يتعلق �حلالية، حيث أنه 
بالد� احتضنت قبل أسـبوع فقط املؤمتر العريب الرابع رفيع املسـتوى حلقوق 
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الطفل، واليل اكنت فيه مناسـبة من أجل تسليط األضواء عىل اEهودات 
  وÞ، حيث أنه ـدان الهنوض بأوضاع الطفـياملغرب يف م  اـامة اليل قام هبـاله

بالد� املغرب اكنت يه من مضن أول البFان يف العامل اليل توفرت عىل 
 Þمغرب جدير "حتت عنوان  2015- 2006خطة العمل الوطنية للطفو

�، واليل اكنت هاذ خطة العمل مايش فقط مت الوضع د1لها، ولكن "بأطفا
، 2008بطريقة دورية، حيث أنه أول تقيمي مت سـنة كذ¥ مت التقيمي د1لها 

يعين بعد سـنتني ومت عرض النتاجئ د1لها عىل أنظار املؤمتر الوطين الثاين 
عرش حلقوق الطفل حتت الرئاسة د1ل صاحبة السمو املليك األمرية لال 
مرمي، ودا� عند� التقيمي الثاين اليل مت اإلجناز د1لو، واليل هو عىل وشك 

  .دمي أمام الرأي العامالتق
وكذ¥ هاذ األهداف اليل يه مسطرة يف هذه خطة العمل الوطنية 
للطفوÞ، يه نفس األهداف تقريبا تتقاطع مع األهداف اإلمنائية لأللفية، 
واليل يف هاذ املوضوع لك العامل شهد عىل التقدم اليل عرفه املغرب يف هذا 

األمني العام لألمم املتحدة  "ن�ن كميو"امليدان، واTليل هو أنه السـيد 
خالل الز1رة د1لو إىل املغرب شهد هو بنفسه، أنه املغرب غادي حيصل 

  .2015إن شاء هللا عىل األهداف املسطرة يف أفق سـنة 
األرقام اليل اعطيتيو، السـيد املستشار احملرتم، تتطلب فعال أجوبة يه 

 األرقام مثال فÐ خيص أرقام اليل يه عندها واحد اTينامية يعين عندي لك
ألف،  170تشغيل األطفال هو حاليا حسب املندوبية السامية للتخطيط 

ألف، يعين أنه اكين واحد الرتاجع  470سـنوات ب 10ولكن انطلقنا قبل 
كبري فÐ خيص تشغيل األطفال، كذ¥ فÐ خيص المتدرس، حيث أنه مثال 

حاليا  %96رية إىل سـنوات األخ 10يف  %73نسـبة المتدرس حتولت من 
سـنة، كذ¥ فÐ خيص نسـبة الوفيات  11و �6لنسـبة لألطفال ما بني 

 41,62اكنت  2004يف األلف، ولكن يف  38د1ل األطفال اليل يه فعال 
  ...يف األلف، إخل

يعين هاذ األرقام لكها اكن علهيا األجوبة، ولكن ما ميكنليش نتلكم عىل 
لكن ميكن اليل نقول ¥ عىل أنه يف لك امليادين نظرا لضعف الوقت، و 

ميدان تطبيق حقوق الطفل هناك جلنة وزارية يرتأسها السـيد الوزير 
د1ل  17د1ل القطاعات احلكومية، ولك واحد من هاذ  17األول، فهيا 

�  .يقدم فعال احلصيZ د1لو يف ميدان الطفوÞ القطاعات احلكومية ميكن 
 أشاكل العنف، ألنمك تطرقمت إلهيا، أما فÐ خيص حامية األطفال من لك

بعجاÞ أنه وزارة التمنية ¨ج�عية واألرسة والتضامن قامت خبلق وحدات 
 Zووحدات اإلسعاف ¨ج�عي املتنقل، وقامت كذ¥ حبم Þحامية الطفو

يونيو مبناسـبة اليوم  12وطنية ملناهضة تشغيل الفتيات كخادمات بيوت يف 
ل األطفال، واكين رمق اقتصادي حملاربة العنف ضد العاملي حملاربة تشغي

النساء واألطفال، يعين اكين مجموعة من املبادرات اليل ما عنديش الوقت 
  .مع األسف �ش ندقق فهيا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة من أجل التعقيب، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد امحمد محليدياملستشار السـيد امحمد محليدياملستشار السـيد امحمد محليدياملستشار السـيد امحمد محليدي
  .شكرا السـيد الرئيس

بلك رصاحة هاذ املوضوع يتطلب الوقت الكثري للنقاش ولكن مع ضيق 
الوقت، السـيدة الوزيرة، بأن جوابمك غري شايف واكيف فÐ خيص هذه الفئة 
بلك رصاحة، خصوصا تلكممت عن األمني العام األممي لقد قام بز1رة 

  لبالد�، ولكن أين هذه األماكن اليت قام هبا؟ 
واحملاور اليل تيخصنا نشوفوها �ش نقولو بأن  احنا كنفتشو عىل النقط

احنا يف تقدم، ولكن العكس بأن احنا كنشوفو الطفوÞ داك اليش اليل 
كنقراو غري عىل الصحف واجلرائد اليل تيوقع فÐ خيص ¨سـتغالل 
اجلنيس، إىل غري ذ¥ من األطفال القارصين فÐ خيص التشغيل، مرورا، 

احد احلقيقة كنت قلمت بأن اكن هناك مؤمتر، السـيدة الوزيرة، ألن يف و 
  ولكن املؤمتر هل اكن مشرتاك بني بعض الوزارات؟ 

ألن ما اكينش تنسـيق بني الوزارات، خصوصا اكين وزارة الصحة اليل 
كيعاين املواطن واحد املشلك كبري فÐ خيص الوفيات، هناك الوزارة د1ل 

لتلميذ والطفل أصبح بأن يف التعلمي، ما نساوش، السـيدة الوزيرة، بأن ا
أ1م زمان كنا الناس اليل كيقراو يف اللكيات، تقريبا اللكفة والكتب اليل 
كيديوها دا� األطفال الصغار كيديوها هذا الناس اليل كيقراو يف اجلامعات، 
ألن واحد الثقل، خصوصا األرسة الضعيفة اليل ما كتجربش �ش غادي 

ها وكتخر½م، كيخرجوا وهذا من أسـباب تليب هاذ احلاجيات د1ل أوالد
  .الترشد، كيترشدوا كيخرجوا، كيتعاطوا للمخدرات وهام �قني صغار

وخصوصا، السـيدة الوزيرة، واش كتوصلوا بيش تقارير من السلطات، 
خصوصا اTرك املليك، األمن، السلطة احمللية، فÐ خيص الهجرة الرسية، 

جلنة يف الوزارة د1¥، غري احملور وأعطيك خري دليل بأنه إذا مقمت بيش 
طريق امليناء املتوسطي غادي جترب بأن  -د1ل الطريق السـيار بني طنجة

سـنة كيباتوا �لليل حتت القناطر د1ل الطريق السـيار  12أطفال أقل من 
  .كيشوفوا يش شاحنات كيتسلوا فهيا

إذن هناك عدة، ألن قلت ¥ بأن املوضوع هو كبري وشائك بلك 
ة، ولكن خصوصا األهداف د1ل األلفية مل تتحقق طموح املنتظم رصاح

اTويل، اليل يف بلوغ عامل جديد فÐ خيص أطفا�، ولك املؤرشات اليت 
  .سـبق ذكرها من طرف الزميل

إذن أ� قلت يف البداية بأن الوقت ضيق فنمتناو بأن يف التعقيب، 
  . السـيدة الوزيرة، تعطينا يش حاجة تكون ملموسة

  .كراوش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضيل السـيدة الوزيرة
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        ::::السـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التمنمنمنمنية ¨جية ¨جية ¨جية ¨ج����عية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامن
فعال، السـيد املستشار، أنه صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ صنف 
املغرب من مضن عرشة د1ل اTول يف العامل اليل قامت بأكرب جمهود يف 

هداف اإلمنائية لأللفية، مايش أ�، هاذ صندوق األمم ميدان حتقيق األ
  .املتحدة اإلمنايئ

كتسأل السـيد املستشار وعندك احلق عىل التنسـيق ما بني الوزارات، 
اكين وموجود هذا التنسـيق واكين تقارير اليل يه دولية، مثال التقرير 

Tخيص إعامل ¨تفاقيات ا Ðويل د1ل املغرب فTولية الثالث والرابع ا
حلقوق الطفل اليل مت اإلجناز د1لو، ويه اآلن واجدة، واليل مقنا بتحضري 

 17هذا التقرير خالل شهور متعددة �لتوصل بتقارير من لك الوزارات 
اليل يه عضوة يف هذه اللجنة الوزارية اليت يرتأسها السـيد الوزير األول، 

  .ل العمل د1لهاواليل حنن كوزارة ملكفة �لتنسـيق، نقوم �لتنسـيق د1
إذن �لتايل �سـمترار نقوم بتقارير اليل كنتوصلو هبا، بتقارير من لك 

فÐ خيص امحلاية من الهجرة غري  ،التعلمي والصحة ووزارة اTاخلية: الوزارات
قانونية، فÐ خيص احلاÞ املدنية، كذ¥ وزارة العدل والوحدة د1ل حامية ال

احملامك، يعين لك الوزارات تقوم فعال مبجهودات األطفال اليل خلقهتا داخل 
  .يف ميدان الطفل

واكينة كذ¥ املشاركة من خالل برملان الطفل اليل اكن مؤخرا اTورة 
السابعة د1لو اليل انعقدت يف هذه املؤسسة احملرتمة، واليل اكن من خاللها 

نا يف األطفال براسهم يطرحون أسـئZ، واكين أجوبة ما كنقولوش أننا جنح 
لك امليادين، ولكن اكين واحد اTينامية وواحد احلركية اليل يه إجيابية جدا 
واليل كيشهدوا هبا اTول د1ل العامل، واليت جتعل من بالد� فعال من بني 
اTول األكرث متقدمة يف ميدان السـياسات العمومية ويف ميدان حامية 

ذا حتدي كبري اليل الطفوÞ، والنتاجئ مازالت تتطلب واحد الوقت، وه
  . املبادرة الوطنية للتمنية البرشية كتلعب فهيا كذ¥ واحد اTور أسايس

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

آخر سؤال موجه إىل السـيدة وزيرة التمنية ¨ج�عية، موضوعه 
ة الولوجيات، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصاÞ واملعارص 

  .لبسط السؤال، تفضل اليس بومنر

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرحامن الرحمي
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين،

  السـيد الرئيس،
املصادقة عىل قانون  2003 السـيدة الوزيرة احملرتمة، لقد متت سـنة

املتعلق �لولوجيات لتسهيل اندماج املعاقني جسد1، لكن واقع  10.03
احلال يربز أن هذا القانون ال يدخل يف حسا�ت اEالس املنتخبة 
واملقاوالت املعنية �ألشغال العمومية واملنعشني العقاريني، ويظل هذا احلق 

  . ع املغريبغائبا �لنسـبة لفئات عريضة من اEمت
إن أحصاب القرار يف هذا الشأن من مسؤولني �لواكالت احلرضية 
واEالس املنتخبة واملنعشني واملهندسني، مطالبني �ألخذ بعني ¨عتبار 
مضن مشاريع البناء احلرص عىل توفري الولوجيات ا�صصة للمعاقني 

 وسائل �ملنشآت العمومية والشـبكة الطرقية والفضاءات الر1ضية، ويف
النقل العمومية، ووسائل التواصل اكلهاتف والربيد واإلدارات العمومية 

  .واملؤسسات الرتبوية وبعض املؤسسات اخلاصة
لقد آن األوان للتنصيص يف دفرت التحمالت �لنسـبة للمنعشني 
العقاريني عىل رضورة الولوجيات اليت تعترب حلد الساعة ببالد� حقا غائبا 

  .ايةلفئة عدمية امحل
السـيدة الوزيرة، ما يه اإلجراءات والتدابري العملية اليت اختذهتا 
احلكومة فÐ خيص التنصيص عىل الولوجيات �لنسـبة للمنشآت والبنيات 
التحتية العمومية، وكذ¥ فÐ خيص معليات املنعشني العقاريني؟ وهل 
�درت احلكومة بتسطري إجراءات زجرية للتنصيص عىل احرتام هذه 

  عايري اجلاري هبا العمل دوليا؟ امل
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة لمك السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التمنمنمنمنية ¨جية ¨جية ¨جية ¨ج����عية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

شكرمك عىل السادة والسـيدة املستشارين لفريق األصاÞ واملعارصة، أ
سؤالمك، وأقول لمك أنه الولوجيات يه من مضن النقط اليل مت التطرق لها 
من خالل ¨تفاقية اTولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و�لضبط املادة 

اليل تنص يف نفس الوقت عىل الولوجيات يف ميدان الطرق والبنا1ت  9
  .لوج إىل املعلومةواملؤسسات العمومية بصفة عامة، وكذ¥ فÐ خيص الو 

وميكن يل أن أقول لمك عىل أنه السؤال د1لمك اكن موجه يف البداية إىل 
السـيد وزير التجهزي والنقل، وميكن يل نقول لمك بأنه جزء من اجلواب 
توجد عند هذه الوزارة، ولكن جزء آخر عند وزارات أخرى، ومن مضهنا 

  .اكالت احلرضيةا الوصاية عىل الووزارة اTاخلية، اليل يه عنده
ففÐ خيص وزارة التمنية ¨ج�عية واألرسة والتضامن، ويه ملكفة 
بتنسـيق السـياسات العمومية فÐ خيص كذ¥ األشخاص يف وضعية إعاقة، 
قامت بعدة جمهودات وخاصة علام منا �ألمهية د1ل مسأÞ الولوجيات، 
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وي ¨حتياجات خصصنا لهذا املوضوع املهرجان الوطين الثامن لألطفال ذ
يف ثالثة مدن اليل يه  2010اخلاصة، اليل مت ¨نعقاد د1لو يف شهر أبريل 

اTار البيضاء ومراكش ووجدة، والعنوان د1ل هاذ املهرجان الوطين اكن 
  ".من أجل فضاء سهل الولوج لألشخاص ذوي ¨حتياجات اخلاصة"هو 

طات إلحدى د1ل احمل 3وهبذه املناسـبة، تطرقنا يف لك من هاذ 
امليادين املتعلقة �لولوجيات، فÐ خيص الولوجيات للفضاءات العمومية 
واEاالت احلرضية، هناك بر�مج د1ل وزارة اTاخلية اليل قام به من أجل، 
فعال، ¨نكباب عىل هاذ امليدان وأعطى واحد التشجيعات وواحد 

  .مجالتسهيالت �لنسـبة للجامعات اليل تنخرط يف هذا الرب�
واحنا يف إطار هاذ الرب�مج، أمضينا عىل اتفاقية مع مدينة وجدة من 
أجل وضع الولوجيات إىل املؤسسات العمومية، كام مقنا �تفاقية كذ¥ مع 
مؤسسة القرض الفالL من أجل الولوجيات Tى الواكالت د1ل القرض 
الفالL لألشخاص ذوي ¨حتياجات، وحىت �ش نقول لمك الصعوبة 

1ل املسأÞ د1ل الولوجيات وعدة املتدخلني، وامسحوا يل إذا ذكرت ذ¥ د
حىت فÐ خيص الربملان احنا اقرتحنا نفسـنا عدة نو�ت أننا نساعدو مع إدارة 
الربملان، د1ل املؤسسة احملرتمة، من أجل الولوجيات د1ل هاذ املؤسسة 

وا من مضن اليل مفروض أنه األشخاص املعاقني ميكن هلم كذ¥ يكون
  .الربملانيني اليل ميكن هلم يلجوا لهاذ القاعة

كذ¥ فÐ خيص النقل، اكين وزارة التجهزي والنقل اليل كتقوم 
مبجهودات فÐ خيص املطارات وحمطات القطار والنقل العمويم بصفة عامة، 
والوزارة قامت بواحد خطة معل مع مؤسسة البنك اTويل من أجل النقل، 

  .شاء هللا، غادي تكون يه املدينة المنوذجية يف هذا امليدانوالر�ط، إن 
ومقنا كذ¥ بتشجيع سـيارات األجرة سهZ الولوج، واحنا كنتحرضو 

من أجل ولوج ) STAREO(�ش نديرو واحد ¨تفاقية مع مؤسسة 
  .األشخاص ذوي اإلعاقة يف وسائل النقل احلرضية د1ل مدينة الر�ط

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السـيدة الوزيرة، تفضل السـيد املستشار احملرتم، هناك تعقيب  شكرا

  السـيد املستشار؟

        ::::املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا السـيد الرئيس

هو موجه ) normalement(فعال، السـيدة الوزيرة، هاذ السؤال 
للحكومة بشلك عام، ولو أنمك تفضلمت �إلجابة، ألن املشلك تيعين احلكومة 

املفروض، السـيدة . احنا حتدثنا يف سؤالنا عىل الرشاكء املنعشني... قبل
 Il faut donner(الوزيرة، أن احلكومة كام تيقولوا يف الفرنسـية 

exemple( تبدا يه األوىل، تبدا يف القطاعات اليل يه ²بعة لها، ويف ،
 عوض اليل نلجأ لقوة القانون، غادي نلجأ لقوة الواقع، يعين أن الرشاكء يعين

املؤسسات اخلاصة اكألبناك أو املؤسسات التعلميية أو اليل يه مشموÞ هباذ 

القانون متيش عىل خطى احلكومة ألن احلكومة إذا اشـتغلت، خاصة وأن 
واحد اEموعة د1ل األوراش مفتوحة اليل الولوجيات حىت �لنسـبة للناس 

القطار حىت األسو1ء تيلقاو مشلك، ما �¥ �ملعاقني؟ مثال يف حمطات 
  .شلك القطار، اليل هو حصيح ما كيوصلش، ما �¥ �ليل هو معاق

لهذا املسؤول، ألن كنشوفو أن واحد اEموعة د1ل اTول يف أورو� 
اليل يف هناية القرن املايض اشـتغلت عىل إعادة البنيات التحتية د1لها �ش 

ة، لهذا تواكب الفكرة د1ل إدماج الناس أحصاب ¨حتياجات اخلاص
احلكومة كتحمل املسؤولية يف إعطاء املثال، يعين تشـتغل احلكومة، تبدا 

  .والرشاكء راه هام اليل غادي يتبعوها
  .وشكرا السـيدة الوزيرة 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، تفضيل السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التالسـيدة وزيرة التمنمنمنمنية ¨جية ¨جية ¨جية ¨ج����عية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامنعية واألرسة والتضامن
  .شكرا السـيد املستشار

احلكومة عندها اTور د1لها، ويه كتحمل املسؤولية د1لها، فعال 
هاذ ¨تفاقيات من شأهنا فعال أهنا تشجع . وكتقوم مببادرات اليل يه هامة

خمتلف املتدخلني مع اختيار املتدخلني اليل عندمه واحد األثر مبارش عىل 
دسني هاذ الولوجيات، مثال أمضينا عىل اتفاقية يف ميداننا مع هيئة املهن

  .املعامريني من أجل القيام بتكوين املهندسني املعامريني يف ميدان الولوجيات
كذ¥ فÐ خيص التحسيس، مقنا �لتحضري لواحد اTليل د1ل 

  .الولوجيات اليل كنوزعوه عىل خمتلف الواكالت احلرضية د1ل البالد
ون كذ¥ فÐ خيص الترشيعات، عند� واحد املرسوم د1ل تطبيق القان

املتعلق �لولوجيات، ولكن نظرا لكون هناك  10.03اليل ذكرتيو، القانون 
عدة متدخلني، اكين واحد البطء فÐ خيص تبين هذا املرسوم، حيث أنه 
هناك وزارة املالية ووزارة اTاخلية ووزارة التجهزي والنقل، يعين اكين عدد 

، و�لتايل من هنا كبري د1ل الوزارات اليل خصهم ميضيو عىل هاذ املرسوم
صعوبة املشلك، وما ميكناش، السـيد املستشار، نقولو بأنه اTول األخرى 
ولو يه متقدمة علينا، فÐ خيص أور� مثال، فقط هذا الصباح الباكر شفت 
 Ðواحد اإلذاعة يف فرنسا اليل كتلكم عىل صعو�ت تطبيق الولوجيات ف

يش حبال دا� د1ل القطار اليل خيص نقل األشخاص املعاقني، وتتبني هاذ ال
يف هذا امليدان احنا اكتبنا رشكة النقل ... كيكون مرتفع عىل السكة إخل

احلديدي وواعدتنا بأنه كتقوم بلك اEهودات ولك اإلجراءات من أجل 
فعال تسهيل الولوج إىل األشخاص مايش فقط األشخاص املعاقني ولكن 

ودة، الناس اليل هام مسـنني أو األشخاص اليل عندمه واحد احلركية حمد
املرأة احلامل أو الناس اليل هام يف وضعية اليل ما تسهلش علهيم احلركة 

  .اجلسدية
  .شكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يرة عىل مسامههتا يف هذه شكرا السـيدة الوزيرة، ونشكر السـيدة الوز

  .اجللسة
والتمنية اEالية وننتقل إىل السؤال املوجه للسـيد وزير اإلساكن والتعمري 

حسن : حول مشالك التعمري �لعامل القروي، للمستشارين احملرتمني السادة
  . ، حلسن بيجديكن، توفيق مكيل، محمد أقبيب، محمد عدالااكشوع

تفضل أحد السادة املستشارين لبسط السؤال، السؤال د1¥ اليس 
  . حسن، تفضل

        ::::املستشار السـيد حسن عواكشااملستشار السـيد حسن عواكشااملستشار السـيد حسن عواكشااملستشار السـيد حسن عواكشا
  السـيد الرئيس، 

  لسادة الوزراء، ا
  السـيدات والسادة املستشارين، 

  السـيد الوزير احملرتم،
 Ðتعيش امجلاعات القروية مبختلف أحناء اململكة اضطرا�ت كبرية ف
خيص تدبري قطاع التعمري اخلاص هبا، مما يضعها يف وضعية حرجة جتاه 
 قضا1 املواطنني، حيث تقف امجلاعات عاجزة يف بعض األحيان عن إجياد

احللول الالزمة ملعاجلة هذا امللف، خصوصا وأن املنظومة القانونية تفتقر إىل 
Zافتقار امجلاعات احمللية إىل األطر التقنية  ،مدونة للتعمري، ومما يزيد الطينة ب

  . الاكفية واملتخصصة ملعاجلة قضا1 التعمري �لعامل القروي
نعمل جيدا، السـيد الوزير، أن قضا1 التعمري ببالد� تعرف اختالالت 
كبرية، حتتاج إىل اجلرأة والشجاعة يف إخراج مدونة شامZ للتعمري، أخذا 

  . بعني ¨عتبار خصوصيات العامل القروي
سؤالنا، السـيد الوزير، ما يه اإلجراءات اآلنية واملسـتعجZ املتوفرة 

اجلة قضا1 التعمري �لعامل القروي، واليت ال تنتظر Tيمك حاليا من أجل مع
  صدور مدونة التعمري؟

  . وشكرا السـيد الوزير

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

السـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباالسـيد عبد السالم املصباLLLL، اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري ، اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري 
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية    والتوالتوالتوالتمنمنمنمنية اEالية، امللكفية اEالية، امللكفية اEالية، امللكفية اEالية، امللكف
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

  السـيد²ن املستشار²ن، 
  السادة املستشارين، 

  ما يه اإلجراءات املتخذة ملعاجلة قضا1 التعمري؟ : السؤال هو
  :هاذ اإلجراءات يه ثالث أنواع د1ل اإلجراءات

ري والقانوين، حيث أنه يمكن النوع األول هو التأطري التقين واملعام
ويمكن يف تقدمي املساعدة الهندسـية اEالية للبناء ا ايت عرب إجناز تصاممي 
منوذجية للبناء �لوسط القروي ومصاحبة املسـتفيدين مهنا هبدف التخفيف 
من أعباء اكفة الرتخيص والتصممي وتشييع البناء القانوين واحلفاظ عىل الطابع 

  .أرسة عرب خمتلف ½ات اململكة 3160، حبيث اسـتفادت املعامري واحمليل
إعداد تصاممي الهيلكة Eموعة من اTواوير، : كذ¥ من بني اإلجراءات

واسـتفادة العديد من املراكز الصاعدة القروية مضن بر�مج مدن بدون 
صفيح، واملساعدة القانونية من خالل التكوين وحتسيس امجلاعات 

  .�لتنظÐت القانونية
مت وضع  2010 – 2008النوع الثاين هو التغطية بو2ئق التعمري، وبني 

تصممي  1000تصاممي التمنية للتكتالت العمرانية القروية ملا يقرب من 
متت املصادقة  4يف طور اTراسة و تصمÐ 65: وتصاممي الهتيئة امجلاعية

  . علهيا
خالل ولكن النوع الثالث هو األمه من حيث تبسـيط املساطر من 

تعممي الشـبابيك الوحيدة �لعامل القروي وتقليص أجال تسلمي الرخص وتوفري 
  .خدمات القرب

وفÐ خيص رخصة البناء، رخصة البناء مطلوبة فقط يف املناطق املغطاة 
بوثيقة التعمري، وكذا يف مناطق حمددة قانونيا، يف حاÞ عدم وجود وثيقة 

حدا أدىن لألرض املسموح  46ه اشرتط يف مادت 12.90التعمري، القانون 
�لبناء فوقها يمتثل يف هكتار واحد، وأن ال تزيد املساحة املبنية من هذه 

مرت مربع يف لك األحوال، واحلد  800، مع عدم جتاوز 50/1األرض عىل 
  . مرت 8,50األقىص للعلو املبين 

ية يضفي املرونة الاكف  36و 35املرسوم التطبيقي لهذا القانون يف مادته 
 Þال القروي، حيث يسمح لرئيس امجلاعة القروية يف حاE� عىل الرتخيص
تعذر الرشوط اآلنفة ا كر مبنح الرتخيص �لبناء ôام بلغت مساحة القطعة 
األرضية بعد موافقة جلنة خمتصة، تضم ممثيل وزارة التعمري واإلساكن، 

احلفاظ عىل التجهزي والفالحة، وهتدف هذه املقتضيات القانونية إىل 
األرايض الفالحية، عدم تفتيت امللكية، عدم تشجيع املباين املتناثرة 

  .املتفرقة، حرصا عىل توفري التجهزيات واملرافق الرضورية للمواطنني
إىل  2010دجنرب  8وختاما، الوزارة و½ت دورية يف املوضوع بتارخي 

قانون واحلث عىل مصاحلها اخلارجية والواكالت احلرضية للتذكري مبقتضيات ال
  . اع�د املرونة يف التعامل مع مسطرة الرتخيص �لبناء يف اEال القروي

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، تفضل السـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد حسن عواكشااملستشار السـيد حسن عواكشااملستشار السـيد حسن عواكشااملستشار السـيد حسن عواكشا
  .شكرا السـيد الوزير
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وكنشكرمك عىل هاذ اجلواب، ولكن  هاذ اليش لكيش اليل قلتيو اكين،
، مايش هميل تنجيو للتطبيق يف احلقيقة، وكندوي عىل صعيد املغرب لك

عىل صعيد اجلهة اليل كمنثل الشاوية ورديغة، يف امجلاعات القروية الرخص 
د1ل البناء الواكÞ احلرضية، وحىت اإلمس د1ل الواكÞ احلرضية واحنا يف 

ليل خص يتغري، ما تيسمحوش �لرخصة إذا اكن العامل القروي، راه امس ا
اليل كتسمح للبناء،  50/1أقل من هكتار، وكيف قلمت القانون كيسمح 

مرت يف الهكتار، وهذا ال يعقل، يف التطبيق ما اكيناش يش واكÞ  200يعين 
حرضية اليل كتسمح بيش ملف يدوز، كيبقاو يقولوا لنا ميكن لنا نشوفو إىل 

التسخري، ولكن يف احلقيقة ما معرها ما دار،  :Dérogationاكين يش 
  ملاذا؟ 

ألن اكين واحد التخوف من اإلدارة املغربية �ش يكون البناء 
العشوايئ، وهاذ التخوف وصل لواحد اTرجة اليل اإلدارة مجدت مجيع 
الرخص، فال يعقل أن عائZ يف البادية اليل عندها األرض د1لها، مايش 

طلبت يش حاجة، واكين ورثة أو اكين أب وعندو د1ل اTوÞ وال 
  .أوالدو، بغا يبين لوTو بيت وصالون وكوزينة ومننعوه

هاذ القانون هذا كيدفع الناس د1ل البادية للهجرة للمدينة، بعض 
املشالك اليل اكينة يف املدينة راه كيجيو من البادية، إىل ما صلحناش 

املشالك د1ل املدينة، فال يعقل أن املشالك د1ل البادية راه ما غنصلحوش 
، ويف البادية )des dérogations(يف املدينة تعطى رخص وتعطى 

  .اإلنسان اليل األرض د1لو ما نسمحلوش �ش يبين ألوالدو
فعىل األقل اليل نطلبو من السـيد الوزير، وهو الناس اليل هام ورثة، 

يش أرض والورثة وارثني واحد األرض والقانون أش كيقول؟ ميل كيورث 
 l’avis(الواكÞ احلرضية كمتنع تعطي  ،تتجهيم أقل من هكتار للواحد

favorable ( د1لها، فعىل األقل يف هذه احلاالت اليل هام خاصات يتسمح
  .للناس �ش تعطامه رخصة

املشلك اليوم، وهو كندفعو الناس إما ميشـيو يبنيو بدون رخص وال 
لوزير، كنطلبو �ش تكون واحد املعاجلة لهذا الهجرة، فاW خيليمك، السـيد ا

القانون يف أقرب وقت، ألن ما اكينش يش جامعة قروية وال يش رئيس 
جامعة قروية اليل ما كيعيش هاذ املشالك، فعند� جوج د1ل احلواجي 
�لنسـبة للجامعات القروية، 1 إما خيرق القانون وميكن لو غدا يطبق عليه 

ال ما يرضيش الساكن وغادي يبدا اكع الساكن القانون مييش للحبس، و
  .كيهتموا هذاك الرئيس، مفابقيناش عارفني أشـنو غادي نديرو

فاW خيليمك خص قانون التعمري مديور �ش يكون متطابق مع اEمتع 
  .واحلقائق د1ل اEمتع

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، تفضل السـيد الوزير

وزير اإلساكن والتعمري والتوزير اإلساكن والتعمري والتوزير اإلساكن والتعمري والتوزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف السـيد اكتب اTوT Þى السـيد اكتب اTوT Þى السـيد اكتب اTوT Þى السـيد اكتب اTوT Þى 
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

البد من التذكري أوال بأن الواكÞ احلرضية تصاحب تقنيا امجلاعة، رؤساء 
امجلاعات، وأن ا ي يعطي الرتخيص هو رئيس امجلاعة، وال نطلب من 

طبق رئيس امجلاعة �ش خيرق القانون، نطلب فقط من أن رئيس امجلاعة ي 
القانون، وتطبيق القانون هو املرسوم التطبيقي، هذا املرمس التطبيقي يف 

راه ما تيطبقش من طرف اكفة رؤساء امجلاعات، خصهم  36و 35املادة 
يعقدوا جلن حملية ويراعيو الطبيعة د1ل اEال، ويرخصوا بناء عىل اEال 

  . احمليل
 الوقت اليل تيعطيو فقط خصهم يالحظوا فÐ يتعلق �مللكية، ألنه يف

الرتخيص خصهم يراعيو كون أنه الرتخيص �لبناء هو اعرتاف �مللكية، 
وهذا خصنا احلذر فيه، �ش كتكون امللكية عىل الشـياع وكتعطي أنت 
الرتخيص، فكأنك تعرتف لشخص ما حبقه يف مت� يشء ال ميلكه، أما 

عمل ودون البحث البايق فرؤساء امجلاعات يف إطار القانون اجلاري به ال
  .عن قانون آخر هلم احلق يف الرتخيص

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكر السـيد الوزير

إذن منر إىل السؤال املوايل، يف احلقيقة هناك وحدة املوضوع إذا اتفق 
  .إذن الفريقان كيطلبوا �ش لك واحد عىل حدة... الطرفان

الواكÞ الوطنية إلنقاذ اTور اآليZ للسقوط، إذن السؤال املوايل هو دمع 
عزيز الفياليل، محمد السويس املوساوي، : للمستشارين احملرتمني السادة

�� خفاري، عبد العزيز العزايب، محمد زاز، من الفريق ¨سـتقاليل، تفضل 
  .اليس عزيز

        ::::املستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني،

لقد اسـتبرش املواطنون خريا عند إحداث الواكÞ الوطنية إلنقاذ 
املوروث الثقايف املعامري للمدن العتيقة، وخاصة مدينة فاس اليت تعد 

  .إحدى الرموز والقالع التارخيية القدمية ببالد�
�Tور ا ي أحدثت إال أن هذه الواكÞ �تت تعرف جعزا ملحوظا للقيام 

من أجP، وذ¥ راجع �ألساس ألسـباب مادية حمضة، ز1دة عىل العدد 
الكبري ا ي يزتايد يوما بعد يوم �لنسـبة لFور اآليZ للسقوط، مما هيدد 
سالمة وأمن املواطنني القاطنني هبذه املباين اليت تقادمت نتيجة عامل 

  .الزمن



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

30 

 )2010 دجنرب 28( 1432حمرم  22

اإلجراءات والتدابري ¨سـتعجالية   ا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه
اليت تنوي الوزارة القيام هبا Tمع هذه الواكÞ حىت تقوم �Tور املنوط هبا 

  محلاية املوروث الثقايف؟
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير

، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف السـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية اEاليةية اEاليةية اEاليةية اEالية
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

شكرا السـيد املستشار احملرتم من الفريق ¨سـتقاليل للوحدة 
والتعادلية عىل طرحه لهذا السؤال املتعلق بواكÞ ختفيض الكثافة وإنقاذ 

  .مدينة فاس
فÐ يتعلق هبذه الواكÞ، أوال البد من اإلشادة �ألدوار اليت تقوم هبا هذه 

 1989ثافة وإنقاذ مدينة فاس، اليت أحدثت يف سـنة الواكÞ من ختفيض الك 
، ويه مؤسسة ²بعة لوزارة اTاخلية، 1991ورشعت يف العمل سـنة 

ورامكت جتربة اسـتثنائية �ململكة و�لوطن العريب، تسـتحق علهيا لك 
  . التنويه واإلشادة

وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية عضو فقط يف جملس إدارهتا، 
هذا اEلس ا ي إليه يعود أمر تدبري شؤوهنا وحتديد سـياسـهتا وبرامج 
تدخلها، والوزارة حترص عىل التعاون مع هذه الواكÞ كرشيك أسايس 

اتفاقية رشاكة،  30مدينة فاس من خالل إبرام للتدخل عىل صعيد 
مليون  319بلغ  2010و 2002ف املايل لتدخالت الواكÞ ما بني والغال

مليون درمه مسامهة من وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية  134درمه، مهنا 
، واملبلغ اإلجاميل للنفقات املرصوفة يف معاجلة %40اEالية أي ما يفوق 

جالية مليون درمه، والعمليات ¨سـتع 80البناء املهدد �لسقوط ما يناهز 
معلية، ومعليات اإلصالح اجلدري  1500اليل شاركت فهيا الواكÞ ما يفوق 

  .معلية 600ما يفوق 
وتتقوم الواكÞ، كذ¥ �إلضافة إىل هذا، إىل معليات هتيئة الطرقات 
والبنيات التحتية وترممي مباين ²رخيية من مدارس وفنادق عتيقة، تنجزها 

حة ووزارة الصناعة التقليدية وزارة برشاكة مع ½ات أخرى كوزارة السـيا
  . الثقافة ووزارة اإلساكن

ولضبط التدخل يف املهدد �الهنيار، فإن الوزارة قد أعدت مرشوع 
  .قانون مع هذه الواكÞ ومع فرقاء آخرين

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، تفضل اليس عزيز

        ::::يليليليلاملستشار السـيد عزيز الفيالاملستشار السـيد عزيز الفيالاملستشار السـيد عزيز الفيالاملستشار السـيد عزيز الفيال
  ذا ـاحات القمية، وحىت نتلكم عىل هـكرا عىل اإليضـالسـيد الوزير، ش

املوضوع ال ميكننا إغفال رئيس اEلس اإلداري لهاته الواكÞ، وهو السـيد 
وزير اTاخلية، وا ي أريد اليوم أن أقول � أنه يسـتحيل مث يسـتحيل أن 

مدينة فاس بواكÞ يه ننقذ منتوجا ²رخييا وأرواح برشية بريئة يف مسـتوى 
اليت جاءت لتنقذ، ويه بنفسها اسـتوجب لها اإلنقاذ، يه بنفسها حتتاج إىل 

  .إنقاذ، هاذ الواكÞ يه بنفسها خصها إنقاذ
للعدول عن القرار ا ي اختذ يف  ،ويه مناسـبة أل�شد السـيد الوزير

آخر جملس إداري، وهو ترسحي األطر هباته الواكÞ ورصف أجورمه، ألن 
هاته األطر كسبت من التجربة والتعامل مع هذا النسـيج اليشء الكثري، وال 
ميكننا التفريط فهيا هبذه السهوÞ، ال ليشء إىل لتقومي هيلكها املادي أو 

ء ممكن التغلب علهيا، موازاة مع األرواح وموازاة غالفها املادي، فهذه أشـيا
  .مع النسـيج العتيق

وكذ¥ البد أن أخاطب السـيد وزير اTاخلية وأقول � حبمك أنه رئيس 
مجيع الواكالت أن يأخذ بيد هاته الواكÞ، وجيعلها يف مصاف أخواهتا 

األقالمي الواكالت األخرى مثل واكÞ األقالمي الشاملية واألقالمي اجلنوبية و 
الرشقية، وملا ال واكÞ مثل واكÞ أبو رقراق، ويضح فهيا من األموال ما يضخ 
يف هذه الواكالت األخرى، وحنن مكغاربة نعزت مبا تقوم به واكÞ أبو رقراق هنا 

  .يف مدينة الر�ط
وأرجع إىل الشطر الثاين وهو وزارة اإلساكن، وهنا أتعارض شيئا ما مع 

� أنمك أنمت األساس يف العملية، ما ميكنش نقبلو �ش  السـيد الوزير، وأقول
 Þيه نفسها  -كام قلت  -نسمعو أنمك مصاحبني أو يشء من هذا القبيل لواك

  ...يف حاجة إىل اإلنقاذ، فأ� أحيي بطبيعة احلال
حنن نضع يف فريق حزب ¨سـتقالل هذا السؤال لك سـنة، عىل 

ألنه نعمل مسـبقا مدى أمهيته وماذا أساس أننا نتلقى جديد يف هذا السؤال، 
ميكن أن يفعP إجراء من هاته الوزارة إلنقاذ أرواح بريئة، فاEال اليوم اEال 

جمال، وال ميكن للوزارة أن تكون  32اآليل للسقوط يف املغرب لكه هو 
  .خارج التغطية يف هذا اEال

، وهذا كذ¥ أريد أن أقول أنه البد أن أشكر الوزارة يف اخنراطها
نسجP بإجياب، يف اخنراطها مع الواكÞ لFخول يف هذه العملية، ويه 
الوزارة اليت أبدت جناعات كبرية يف عدد ملفات كبرية مثل بر�مج مدن 
بدون صفيح وفتح العديد من الهكتارات للسكن وكذ¥ السكن 

  .¨قتصادي واملقار�ت اليت تشـتغل هبا يف هذا اEال

        ::::ةةةةالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللسالسـيد رئيس اجللس
  .شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير

السـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف 
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

بغيت فقط أن أشري بأنه فعال الواكÞ نظرا للخربة د1لها اليل اكتسبهتا 
أهنا تسـتحق لك اTمع، وهذا اTمع ما ميكن أنه جيي إال عىل يد اEلس 
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اإلداري اليل هو تيحدد هذه السـياسات واليل تيحدد القرارات، ومجيع 
Þ مبا فهيا األعضاء د1ل اEلس اإلداري خصها تقوم �Tمع د1ل هاذ الواك

Þور د1لها التام يف دمع هذه الواكTامجلاعات احمللية اليل خصها تلعب ا.  
أما فÐ يتعلق �ملغادرة الطوعية، فهو اختيار فقط ومل يفرض عىل 
موظفي وعىل مسـتخديم هذه الواكÞ، إىل جانب هذا ¨ختيار اكن هناك 

شغيZ، لاكفة املوظفني اإلحلاح عىل رضورة تسوية الوضعية املالية لاكفة ال 
Þواملسـتخدمني يف هذه الواك.  

أما فÐ يتعلق بدور وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية، فهـي طرف 
أسايس مع املنظومة احمللية ومع الساكن يف حل املشلك د1ل اTور املهددة 

اتفاقية مع املدن، وحنن نشـتغل مع هذه املدن عىل  �22الهنيار، عند� 
ساس أننا منول ونصاحب من الناحية التقنية، ومجيع املدن اليل عندها يش أ

  .بر�مج احنا مسـتعدين �ش خندمو معها عىل السكن املهدد �الهنيار
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

 Zور اآليTإذن منر إىل السؤال الثاين واألخري ا ي يتعلق بوضعية ا
  .ة املستشارين من فريق األصاÞ واملعارصة، تفضلللسقوط ألحد الساد

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  األخت واإلخوة املستشارين احملرتمني، 

حقيقة، حبذا لو اكن الوزير املعين �ألمر مبارشة، ولكن للوزير احلارض 
  .نكن � لك ¨حرتام والتقدير

اآليZ للسقوط نقطة سوداء يف مجموعة من املدن  إذن تشلك اTور
املغربية وخاصة العتيقة مهنا، ومما ال خيفى عىل علممك، السـيد الوزير احملرتم، 
أن هذه الظاهرة أصبحت هتدد حياة املواطنني بني الفينة واألخرى جراء 
تآلك البنيات العتيقة والقدمية لهذه اTور، واليت مت بناؤها بشلك عشوايئ 

دون مراقبة األ½زة املسؤوÞ، كام أهنا أصبحت تسـتفحل بشلك كبري، و 
مشلكة بذ¥ نسـيجا معرانيا ôددا �الهنيار قد حيصد أرواح مواطنني أبر1ء 
يف أي حلظة وحني، يف حاÞ حدوث هزة أرضية خفيفة أو ما حتدثه أشغال 

  .األوراش اليت تكون حمادية لهذه اTور
أنمت تفضلون، السـيد الوزير، إبقاء املدن  ¥، السـيد الوزير، ها 

العتيقة عىل حالها أو أسوأ، وساكين هذه اTور آخر ما تفكرون فيه 
وتتعاملون مع هذه الساكنة مبنطق سـياسوي بئيس وتوظيفهم بأوراق 
انتخابية، وتتجهون حنو ¨ست�ر يف السكن الرايق ا ي تستمثر فيه لوبيات 

لغسل األموال وتوظيفها يف العمليات  عقارية، تعترب جيوب إضافية
  .¨نتخابية عىل حساب املصلحة العامة

ففي هذا النطاق، نسائلمك، السـيد الوزير، ما هو بر�مج وزارتمك يف 
هذا اEال؟ وماذا أعدت وزارتمك حملاربة هذه الظاهرة قصد إجياد حلول 

عقار؟ وما �جعة محلاية أرواح املواطنني عوض تشجيع إال بعض لوبيات ال
يه أوجه الرشاكة والتعاون مع القطاعات احلكومية وامجلاعات احمللية املعنية 

  �ملوضوع؟
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل السـيد الوزير

السـيد الرئيس، قبل ما جناوب ال بأس من اإلشارة إىل كون أنه وزارة 
أعضاء د1ل احلكومة، فهيا وزير  اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية فهيا جوج

 Zاحلق يف أن جييب عىل اكفة األسـئ � ÞوTوهاذ اكتب ا ،Þواكتب دو
املطروحة عىل وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية بل عىل احلكومة 

  .كلك، فأ� عضو يف حكومة جالÞ امل�
فأشري إىل أما املسأÞ الثانية، وكجواب عىل سؤال املستشار احملرتم، 

أن املهدد �الهنيار ظاهرة متحركة، تيصعب ضبطها، وتيحمل فهيا 
املسؤولية عدد كبري من األطراف اليل هام الساكن واليل هام املنظومة احمللية 
واليل يه اTوÞ، واملباين املهددة �الهنيار تتواجد غالبا يف األنسجة القدمية 

  .ن البناءواألحياء العشوائية واملواقع املمنوعة م
واTوÞ، يف إطار هذه املسؤولية املشرتكة، يه مسامهة يف تنفيذ برامج 

مليار  2,4مدينة بغالف مايل قدره  22حملية ملعاجلة هذه الظاهرة يف 
مليون درمه، البنيات  15درمه، تسامه فيه وزارة اإلساكن مببلغ مليار و

 32لقصبات والقصور وبناية �ملدن العتيقة وا 112ألف بناية،  144املعنية 
ألف بناية عشوائية غري قانونية، اTمع اإلجاميل املوجه للمدن العتيقة هو 

  .مليون درمه 868
اإلجراءات اليل تنقومو هبا، وزارة اإلساكن والتعمري والتمنية اEالية، 
�مس احلكومة إحداث جلان اليقظة لتتبع األوضاع عن قرب وحرص األرضار 

فراغ، تعبئة املكتب العمويم للتجارب واTراسات وإصدار قرارات اإل
إلجراء اخلربة وتصنيف البنا1ت حسب درجة اخلطورة، إما اإلفراغ 
الفوري أو تقوية البنيات بصفة مسـتعجZ أو الرتممي العادي، إحداث 

ÞوTصناديق حملية حتت ترصف السلطات وامجلاعات احمللية مبسامهة من ا.  
اإلجراءات، إجراء استبايق عن طريق إجناز  واكين جوج األنواع د1ل

عدة مواثيق معامرية وكذا دراسة تقنية هتم املدن العتيقة، اللكفة وصلت 
مليون درمه، تسـهتدف رد  97مليون درمه، والقصور والقصبات  173ل

  .¨عتبار وصيانة هذا املوروث احلضاري وحاميته من ¨ند2ر
ملستشار احملرتم ينمتي لهذه أما عىل مسـتوى مدينة فاس، والسـيد ا

املدينة، فالبد من اإلشارة بأن الرب�مج اليل تيمت برشاكة مع املنظومة احمللية 
بناء  �4800لنسـيج العتيق و 4200بناية،  9000ورشاكء آخرين تهيم 
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هش �ملنطقة الشاملية واجلنا�ت، وقد مت إجناز خربة وتصنيف من Tن 
 2681بناية، مهنا  5956تجارب ملا مجموعه ا�ترب العمويم لFراسات وال 

  بناية ذات خطورة عالية، واحلصيZ أشـنو يه؟ 
 100بناية وتقوية  1316السكن العتيق، األشغال املنهتية هتم تدعمي 

بناية وإعادة  137خربة وتقدمي مساعدة إلعادة تأهيل  13بناية وتنقية 
  .أرسة 417السكن ل 

، فإن )بندبة واجلنا�ت(�ملنطقة الشاملية فÐ خيص البناء غري القانوين 
بناية من درجة اخلطورة األوىل واحلصيZ  805التدخالت املبارشة مشلت 

وإعادة اإلساكن ل  9000بناية، والهتيئة اخلارجية حلوايل  255يه تقوية 
أرسة �جلنا�ت، وبدلنا املقاربة وولينا تنعطيو التعويضات اليل  385

 150أرسة، والغالف املايل هو  27رسة �جلنا�ت وأ 161اسـتفادت مهنا 
  .مليون درمه لهاذ التعويضات

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة ¥ اليس اللبار

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
اجلواب ورمبا  –أقول  –حقيقة، كنشكرو السـيد الوزير عىل هاذ 

©سـييك، مايش هاذي أول نوبة واحنا تنسمعو عرض، اليل هو أصبح 
نفس العروض، نفس األرقام اليل يه حمددة �ملدن املغربية كلك، هذا من 

  .½ة، هذا سؤال مغريب وطين حمض، مايش حميل
2نيا، تتحملوا، السـيد الوزير، املسؤولية للمواطنني، أشـنو هو ذنب 

يت، تتبغيو تدرقوا الشمس املواطنني؟ إذن هنا رمبا كتبغيو، مع لك احرتاما
مليون درمه اليل ترصفت، أين رصفت؟  400مليار و �2لغر�ل، كتقولوا 

وكيف رصفت؟ وهل يف بناء سكن جديد لتحويل السكن أو لرتمميها؟ إذن 
عوض تديروا حبال بعض اTول كرتكيا وهتدموا ذاك اTور اآليZ للسقوط 

وتديروا مدن جديدة، كتدمعوا اليل ôددة الناس �ملوت يوميا يف أي حلظة 
إذن فني تميشـيو . األسوار واTيور �خلشب، اليل كيسوى مئات املاليري

  هاذ الفلوس؟
إذن، هذه اTور تثري الرعب Tى العديد من الساكن القاطنني داخلها 
وساكن اجلوار ألهنا ال تتوفر عىل احلد األدىن من ظروف الصحة والسالمة 

ادة النظر يف هذه البنا1ت املهددة، جندمك والعيش الكرمي، فعوض إع
تشجعون السكن الرايق ا ي تربطمك به مصاحل خاصة أو الوزير املعين 
�ألمر، غري قانونية وغري رشعية بتدخل من طرف بعض رؤساء جمالس 
املدينة، ساحمهم هللا إذا هو مسح هلم، ولكن يسـتحال أن يسمح هللا هلم 

بتدخل من طرف رؤساء جمالس .. ل وال هيملسـبحانه وتعاىل، إن هللا ميه
املدينة ا ين يتالعبون بأرايض امل� العام واخلاص بتنسـيق مع شـبكة من 
لوبيات العقار اليت حولت العديد من املدن املغربية إىل غا�ت إمسنتية، 

وكذ¥ حتويل حىت املقابر إىل جتزئات عقارية يمت جين وراهئا املاليري، 
يري جليوهبم اخلاصة دون سـند قانوين، حيولوهنا إىل عرشات، مئات املال

جيوهبم اخلاصة بدون حسيب وال رقيب، ومازالني تيصولوا وجيولوا يف 
البالد، ألن حىت يش جريدة ما كتكتب، حىت يش جمZ ما كتكتب، بأن 
اTنيا هانية أي رئيس من رؤساء اEالس حياسب من طرف الوزارات 

وذ¥ بذل التفكري �لهنوض .. اليل معروفنياملعنية إال بعض األشخاص 
�Tور اآليZ للسقوط وإنقاذ البسطاء من املواطنني املهددة حياهتم للموت 

  .يف أية حلظة
السـيد الوزير، إنه ملن العار أن يمت رهن مصاحل املواطنني وحياهتم إىل 

يد جشع لوبيات العقار وبعض رؤساء امجلاعات احلرضية التابعني حلزبمك العت 
واحملرتم، حىت أصبحوا سلطة فوق لك السلط ويتحمكون يف مصري حزبمك 
وحىت يف الوزراء د1لمك وتيورطوا حىت بعض الوزراء يف ظروف ال قانونية 

  .وال دسـتورية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير

ن والتعمري والتن والتعمري والتن والتعمري والتن والتعمري والتمنمنمنمنية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف ية اEالية، امللكف السـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساكالسـيد اكتب اTوT Þى وزير اإلساك
        ::::�لت�لت�لت�لتمنمنمنمنية الرتابيةية الرتابيةية الرتابيةية الرتابية

التعقيب د1لمك هو يف احلقيقة أنه كتب قبل واكن خاص تعطيه لنا �ش 
ميكن جناوبو عليه، لكن مع ذ¥ أعتربه سؤال وأجيب عنه، وأقول بأنه 
املواطن حنن يف حاجة إليه �ش نشاركوه ألن املهنجية اTميقراطية 

تتطلب بأننا نشارك املواطن يف لك يشء من خال� ومن خالل والتشاورية 
  .امجلعيات اليت متثP، كذ¥ تطلب منا بناء املدن اجلديدة

وتينىس املستشار احملرتم بأنه مثل مدينة فاس واملدن األخرى يه 
تراث ثقايف حضاري مصنف من طرف اليونسكو واألمم املتحدة وبه نعزت 

 يشء �لنسـبة إلينا، فعوض أن نقوم بصيانة ونفتخر، وهو هويتنا، وهو لك
جديدة، علينا أن نبين مدن  هذا الرتاث الثقايف تطلب منا أن نبين مد�

  .جديدة ولكن �ملوازاة علينا أن حنافظ عىل هذا الرتاث ا ي ال يقدر بمثن
السـيد املستشار احملرتم، إذا اكنت ¥ ملفات عليك أن تتقدم هبا 

القضائية يه سلطة مسـتقZ عن السلطة التنفيذية للقضاء، فالسلطة 
  .والسلطة الترشيعية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
وننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إىل السـيدة وزيرة الصحة، وموضوعه 

محمد األنصاري، : اصة، للمستشارين احملرتمني السادةمراقبة املصحات اخل
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عبد السالم اللبار، بنجيد األمني، مصطفى القامسي، فؤاد القادري، 
وسيتوىل اإلجابة عنه �لنيابة الوزير املنتدب Tى الوزير األول امللكف 

  . �لشؤون ¨قتصادية والعامة
  .تفضل السـيد املستشار، اليس اللبار

        ::::عبد السالم اللبارعبد السالم اللبارعبد السالم اللبارعبد السالم اللبار    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،
  أخوايت املستشارات،

أعود إليمك السـيد الوزير احملرتم وأنمت تنوبون عن السـيدة الوزيرة ألقول 
أنه ال جيادل أي مغريب اليوم يف مدى اEازاة اليت قامت هبا وزارة الصحة 

طرف هذه الوزارة يف إسعاف املواطن وتقدمي و¨جهتادات املبذوÞ من 
اخلدمات الرضورية لهذا املواطن، ا ي أصبح اآلن يلج املسـتوصفات 
واملستشفيات اجلامعية، اليت أثرت أو شلكت نوعا ممزيا لصحة املواطن يف 

  .خمتلف املدن املغربية
غري أننا، السـيد الوزير، ال خنتلف أو ال نقلل من أمهية املصحات 

صية، هذه املصحات اليت ركز جل عددها يف مدينة اTار البيضاء، اخلصو 
رسير،  2700مصحة بسعة  300وعىل حسب علمي أنه وصل إىل عدد 

مفا أحوجنا إىل تاكثر هذه املصحات وتوزيعها يف خمتلف أرجاء املغرب، وما 
 10.94البادرة الطيبة اليت أقدمت علهيا وزارة الصحة يف تطبيق قانون 

بإنشاء مصحات خصوصية وتوزيعها حسب املعطيات أو حسب والقايض 
التوزيع اجلغرايف، خلري دليل اهزت � الرأي العام، خصوصا أحصاب 
املصحات اخلصوصية، ا ين تفاءلوا خريا يف قطع الطريق عن املرتزقة أو 
عن السامرسة ا ين حياولون املساس بسمعة الصحة، اليت وجدت خلدمة 

لبعد عن ما يسمى �لتجارة، اليشء ا ي هو حمور املواطن بعيدا لك ا
سؤال الفريق ¨سـتقاليل، السـيد الوزير، هو أنه ما يه ¨جهتادات اليت 
بذلت أو تبذلها وزارة الصحة فÐ خيص العناية �ملصحات اخلصوصية حىت 

  ال تبقى مرتعا للمضار�ت التجارية، وتبتعد عن ما أنشئت من أجP؟ 
دى اEهودات اليت تبذلها وزارة الصحة يف هذا حنن ال نشك يف م

  .املضامر، غري أننا طمعنا يزداد حبمك الثقة واEهودات املبذوÞ يف هذا املضامر
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

ف �لشؤون ف �لشؤون ف �لشؤون ف �لشؤون السـيد السـيد السـيد السـيد ننننزار بركة، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكزار بركة، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكزار بركة، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكزار بركة، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللك
        ::::))))نيابة عن السـيدة وزيرة الصحةنيابة عن السـيدة وزيرة الصحةنيابة عن السـيدة وزيرة الصحةنيابة عن السـيدة وزيرة الصحة((((¨قتصادية والعامة ¨قتصادية والعامة ¨قتصادية والعامة ¨قتصادية والعامة 

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أشاطرمك الرأي، السـيد املستشار احملرتم، من الفريق ¨سـتقاليل، بأن 

الصحية من مسـتوى رفيع القطاع اخلصويص �ملغرب يؤمن �لفعل التغطية 
بفضل الكفاءات اليت تشـتغل به، وألمهية ¨ست�رات املالية الضخمة يف 
التجهزيات الطبية املتطورة اليت يسـتعملها، حيث كام تعلمون يسـتقطب 

  .عددا كبريا من املرىض من أجل خدمات حصية يف مسـتوى انتظاراتمك
اليوم يف طور  وكام تعلمون كذ¥، فاحلكومة وضعت خريطة حصية يه

املناقشة يف الربملان من أجل أن يكون هنا¥ است�رات، ال القطاع العام 
  .وال القطاع اخلاص، يكون فهيا نوع من التوازن عىل الصعيد الرتايب

ولإلشارة فإن وزارة الصحة، حبمك وصايهتا عىل السـياسة الوطنية يف 
ات اخلاصة وعيا القطاع الصحي، �درت إىل طرح إشاكلية مراقبة املصح

مهنا بأن ت� العملية تسـهتدف أساسا تأهيل مصحات القطاع اخلاص من 
½ة، وكذ¥ توفري الرشوط الالزمة واإلطار الصحي السلمي للتكفل 

  .�ملرىض الوافدين علهيا
ويه مناسـبة ألخرب السادة املستشارين احملرتمني، ومن خالهلم الرأي 

ابع و�ه�م كبري لك الشاك1ت الواردة العام الوطين، بأن وزارة الصحة تت
  . علهيا من لك أقالمي اململكة، وكذا األخبار اليت تطالعنا هبا الصحافة الوطنية

ولهذه الغاية، مت تكوين فرق من املفتشني احمللفني متعددي 
¨ختصاصات، أسـندت هلم ôمة التفتيش والتحري يف لك ما من شأنه أن 

 50اوز عدد املصحات اخلاصة اليت مت تفتيشها يشلك خرقا للقانون، وقد جت
 ،مصحة، إذ وقفت الوزارة عىل لك اخلروقات 360مؤسسة من أصل 

¨ختالالت املضبوطة يف حق املصحات، وعليه فإن الوزارة حتتفظ حبق 
اختاذ لك اإلجراءات والتدابري يف حق لك مصحة مل تسـتجب للمالحظات 

  .بعد منحها األجل املناسباملسجZ يف تقارير التفتيش، وذ¥ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب اليس اللبار؟

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
شكرا السـيد الوزير عىل التوضيحات الهامة اليت وما أحوجنا إىل 

  .املوقر¨سـ�ع إلهيا تنويرا للرأي العام، وهذا اTور اإلجيايب لهذا اEلس 
بقي أن أشري، السـيد الوزير، السـيد الرئيس، األخوات واإلخوة، أن 

هذا القانون، ورمبا سـيتيح اEال مجليع املصحات املمتازة،  10.94القانون 
ذات الكفاءات اجليدة لتربز يف األفق، وهاذ القانون من شأنه كذ¥ أن 

  .يوقف جعZ املفسدين ويسـيطر عىل لك ما هو غري كفأ
رمك، السـيد الوزير، عىل هذه التوضيحات وأمتىن أن خيرج هذا فأشك

 ÞوTالقانون حزي الوجود، ألنه حصة املواطن تبقى يه األساس، وأن تقدم ا
وتمنيهتا يقاس مبدى حصة املواطنني، وحنن ال نشكك يف هذه الفلسفة 
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املتبعة من طرف وزارة الصحة وحكومة صاحب اجلالÞ يف هذا املضامر، 
نود املزيد من العناية ومن املراقبة، دون أن  - كام قلت سابقا  -نا غري أن 

أغفل أنين متفق معمك، السـيد الوزير، عىل أن أي مترضر جيب أن يلتجئ 
إىل القضاء، وأظن أن وزارة الصحة سوف لن حتمي أي متالعب بصحة 

  .املواطنني
  .شكرا مرة أخرى السـيد الوزير، أشكرمك السـيد الرئيس

  .والسالم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

إذن منر إىل السؤال اآلخر املوجه للسـيد الوزير املنتدب Tى الوزير 
األول امللكف �لشؤون ¨قتصادية والعامة حول رضورة خلق واكÞ لتمنية 

  .منطقة األطلس الكبري، من فريق األصاÞ واملعارصة، اللكمة لليس التويزي

        ::::محد التويزيمحد التويزيمحد التويزيمحد التويزياملستشار السـيد أاملستشار السـيد أاملستشار السـيد أاملستشار السـيد أ
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  أخيت املستشارة،
  إخواين املستشارين،

السـيد الوزير، لكمك تعرفون األطلس الكبري، هذا اEال اجلغرايف ا ي 
يشمل عدة أقالمي وعدة عامالت، مهنا إقلمي احلوز، إقلمي قلعة الرساغنة، 

واحد اEال جغرايف ... ، إىل آخرهأزيالل، شيشاوة، ²رودانت، ورزازات
ôم وôم جدا، وهذا اEال اجلغرايف، لكمك تعرفون، السـيد الوزير، أنه عاىن 
من الهتميش منذ ¨سـتقالل، الهتميش املمهنج منذ ¨سـتقالل، و�لتايل 
فهذا اEال اجلغرايف فيه اخلصاص عىل مجيع املسـتو1ت، اخلصاص عىل 

عىل مسـتوى الطرقات، اخلصاص عىل مسـتوى المتدرس، اخلصاص 
مسـتوى املستشفيات، اخلصاص عىل مسـتوى واحد العدد د1ل املسائل 
اليت تبني هذه التمنية اليت نالحظها ويالحظها ساكن هذا اEال، يالحظوهنا 

  .يف �يق أقالمي اململكة ماكينينش يف هذا املنطقة
 خيص مجيع يوجد يف مؤخرة األقالمي فÐ - كام قلت  -هاذ اEال 

مؤرشات التمنية البرشية، ولتدارك هذا التفاوت املوجود داخل األقالمي وضع 
 Þامل� مهناجا جديدا وآلية جديدة لتدارك هذا اخلصاص، ويه الواك Þجال
الوطنية لتمنية األقالمي، وأنيطت هبا مسؤولية ردم الهوة بني هذه األقالمي 

  .ومية يف كثري من اEاالتوسد الفراغ ا ي تركته القطاعات احلك
وقد لعبت هذه الواكالت، �خلصوص واكÞ تمنية أقالمي الشامل ويف 

  .الرشق ويف اجلنوب دورا ر1د1 يف هذا املوضوع
انطالقا من لك هذه ¨عتبارات، نسائلمك، السـيد الوزير، ما هو 
منظور احلكومة املسـتقبيل للهنوض هبذا اEال اجلغرايف ا ي هو األطلس 

  الكبري وكذا إماكنية خلق واكÞ وطنية لتمنية األطلس الكبري؟ 

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة لمك السـيد الوزيرشكرا السـيد املستشار احملرتم، 

السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¨قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  سـيدي الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يف البداية أريد أن أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل تفضP بطرح 

كام أود أن أشري إىل أنه نظرا للظرفية ¨قتصادية  هذا السؤال الهام،
و¨ج�عية لبعض اEاالت الرتابية احلدودية املتواجدة يف لك من شامل 
وجنوب ورشق اململكة، ويف سـياق تفعيل، كام جاء يف تدخلمك ويف 
سؤالمك، تفعيل املبادرة امللكية لتمنية هذه املناطق، مت إحداث واكالت 

ت إرشاف السـيد الوزير األول وبتنسـيق مع السلطات تمنية، تعمل حت
اإلقلميية واEالس املنتخبة وفعاليات اEمتع املدين من أجل الهنوض مبختلف 

  .مكو�ت املناطق التابعة لها
أريد كذ¥ أن أقول وأن أشري أنه، كام ذكرمت كذ¥، أن �لنسـبة لهاذ 

لس الكبري، ينبغي األخذ املنطقة احلساسة والغالية علينا، أي منطقة األط
بعني ¨عتبار التوجه اليل مشات به احلكومة احلالية، والهادفة إىل وضع 

  . نوع من التمنية املتوازنة داخل البالد
ويف هذا اإلطار، أوال من بني األمور اليل أدرجنا وهو دخلنا البعد 

ب الرتايب يف مجيع ¨سرتاتيجيات القطاعية، الهدف مهنا وهو خلق أقطا
تمنوية ½وية أو إقلميية، اليت من شأهنا أن ختلق الرثوة، وختلق فرص 

  .الشغل يف ت� املناطق
النقطة الثانية، وهو دخلنا يف واحد العملية جديدة، يه ما يسمى 
��ططات أو ما يسمى �لربامج التمنوية اجلهوية يف إطار تعاقدات ما بني 

جالÞ امل� عىل اتفاقية رشاكة ما بني اTوÞ واجلهة، مت مؤخرا التوقيع أمام 
احلوز، وكنتو حارضين، -²نسـيفت- اTوÞ أي احلكومة واجلهة د1ل مراكش

  .وهذه من بني األمور اليل يه تدخل يف هذا السـياق
ونشـتغل كذ¥ عىل بر�مج تعاقدي آخر، اليل تهيم هذه املنطقة، وهو 

قوي وأن تصل إىل واحد مع ½ة ²دÞ أزيالل، واليل كذ¥ من شأهنا أن ت
  .املنظور مندمج للتمنية اEالية يف اإلقلمي

وأخريا، ينبغي كذ¥ من أجل احلسم يف إحداث واكÞ تمنية منطقة 
األطلس الكبري أم ال، ينبغي أظن، وحنن لكنا ننتظر بطموح هذا الورش 
الوطين الكبري ا ي أعطى انطالقته جالÞ امل� محمد السادس نرصه هللا 

و ورش اجلهوية املوسعة، أن ننتظر نتاجئ اللجنة حىت نعرف ما يه وه
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التطورات وما يه ¨قرتاحات اليت سيمت تقدميها، وانطالقا من ذ¥ 
  .سـميكننا احلسم يف إماكنية إحداث هذه الواكÞ أم ال

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، تفضل السـيد املستشار

        ::::د التويزيد التويزيد التويزيد التويزياملستشار السـيد أمحاملستشار السـيد أمحاملستشار السـيد أمحاملستشار السـيد أمح
شكرا السـيد الوزير احملرتم عىل هاذ اإلجا�ت يف الواقع اليل يه 

  .اعطيتوها لنا فÐ خيص هذا املوضوع
غري اليل بغيت نذكر، السـيد الوزير، يف الواقع اTوÞ أعطت قمية 
لهاذوك املناطق احلدودية، ولكن هذا ما ميكنشاي نعطيو قمية للمناطق 

الوسطى، اليل يف الواقع هاذ املناطق، راه ما احلدودية وخنليو املناطق 
تيخفاش عليمك عىل أن الساكن د1ل األطلس الكبري أعطت دماءها 
وأعطت شهداء كرث، ال حزب ¨سـتقالل كيعرف هاذ اليش وال ¨حتاد 
الوطين للقوات الشعبية كيعرف هاذ اليش يف املناطق، ماذا أعطت يف 

  ¨سـتقالل؟ وماذا أعطت كذ¥؟ 
ت حضا1 فÐ خيص السـنوات اليل فاتت، ما بعد ¨سـتقالل، أعط

مناوشات، ماغاديش نسمهيا أ� سـنوات الرصاص، نسمهيا املناوشات اليت 
اكنت بعد ¨سـتقالل وأعطت حضا1 كرث، ومت ضغط سلطوي عىل هذه 
املناطق بشطط يف اسـتعامل السلطة، ألن هاذوك املناطق اكنت يف اجتاه 

، أعطت قادة، رجال التحرير، أعطت كذ¥ قادة فÐ أهنا أعطت مناضلني
خيص شهداء كرث، إذا أعطيت األسامء كتعرفوا أنه غادي نعطيمك واحد عدد 

  .د1ل األسامء د1ل القادة د1ل احلركة الوطنية فهو من هاذ املناطق
و�لتايل فعانت هبذا اإلكراه، هباذ التعسف، اليل خىل هاذ املناطق يف 

التمنية البرشية عىل الصعيد الوطين، و�لتايل هاذ الساكن، احنا يف مؤخرة 
الواقع ما تنديروش السـياسة، احنا ميكن واحد العدد د1ل املناطق الناس 
كينوضوا القبايل وكينوضومه يديروا مسريات وهاذ اليش، هاذوك الناس 
مغربيني، مغاربة وطنيني بال يش حاجة أخرى، مايش غادي منشـيو احنا 
كسـياسـيني نبداو نوضو هاذو ونوضو هاذو �ش نقولو لFوÞ �ش تدهيا 

  .فينا
احنا الطلب د1لنا، السـيد الوزير، هو أنه ز1دة عىل هاذ ¨تفاقيات 
القطاعية، وإذ نمثن ونشكر جالÞ امل� عىل أنه ترأس حفل توقيع ¨تفاقية 

  .اليل اتفقت مع ½ة مراكش ²نسـيفت احلوز
هاذ ¨تفاقية، هاذ املؤرشات اليل تلكمت علهيم أهنا  ونمتىن عىل أن

سوف تتطور، نمتناو أهنا سوف تتطور عن ¨تفاقية الكبرية جدا ا ي 
  .رشف جالÞ امل� هاذ اجلهة �ش يكون التوقيع د1لها فهيا

حنا مطالبني كحكومة، وأنمت مطالبني كحكومة عىل أن احنا اولكن 
كنطالبو هاذ املناطق �ش حىت يه ميكن توصل لها احلق د1لها يف إجياد 

 Þد1ل التمنية، ألهنا كتلعب دور أسايس، هاذ التمنية د1ل واك Þواحد الواك
يف التمنية الوطنية يف الشامل ويف اجلنوب، راه لعبت واحد اTور أسايس 

تمنية األقالمي، و�لتايل احنا مكمثلني للمواطنني، مكمثلني  يك الساكنة 

كنمتناو عىل أهنا تعطاها هاذ احلق، كذ¥ حىت يف ذيك اإلنصاف 

واملصاحلة، اكين توصيات، من هاذ التوصيات هو هذاك جرب الرضر 
امجلاعي، هاذ جرب الرضر امجلاعي اكن يف أزيالل واحد شوية، ولكن مناطق 
 احلوز شفشاون إىل آخره مل تتوصل بأي مرشوع فÐ خيص هاذ جرب

امجلاعي يف هذه املناطق اليل قلنا عىل أهنا مناطق مغربية، وتفتخر  الرضر
بذاك النضال اليل اكن تدار بدون مقابل، ولكن احنا بغينا احلكومة عىل أهنا 

  .تعرف هاذ اليش، وهو أقل ما تسـتحقه من عالوة
  .ئيس، وأستسمح السـيد الرئيسوشكرا السـيد الر 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، تفضل السـيد الوزير، تفضل

السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¨قتصادية السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف �لشؤون ¨قتصادية 
        ::::والعامةوالعامةوالعامةوالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
فنحن لكنا متفقون عىل رضورة أن نمني هذه األقالمي اليل قلت غالية 

يعا، وحبمك أوال العمل د1هلم التارخيي، ولكن كذ¥ املؤهالت اليت علينا مج 
حتتوي علهيا ت� املناطق، ينبغي كذ¥ أن نقول بأننا كام ذكرت هنا¥ 
رؤية للهنوض جبميع أقالمي اململكة، وخصوصا املنطقة د1ل األطلس الكبري، 

  .ليةوضعنا كذ¥ خطة إسرتاتيجية اليل يه تسـهتدف أساسا املناطق اجلب 
ألن املناطق اجلبلية، كام ذكر السـيد املستشار احملرتم، يه اليت عانت 
أكرث من املناطق األخرى من هاذ القضية د1ل التأخر يف مؤرشات التمنية 

وجالÞ امل� أعطى توصيات يف هذا اإلطار، واحنا ... البرشية إىل آخره
ميها يف نشـتغل كحكومة عىل وضع إسرتاتيجية إن شاء هللا سيمت تقد

  .األسابيع املقبZ للهنوض بت� املناطق
ولكن أكرر بأن من الرضوري يف انتظار النتاجئ د1ل اللجنة حىت حنسم 
هل ينبغي أن تكون هنا¥ واكÞ عامة عىل ت� املناطق لكها أو ال تكون 
واكالت خاصة ²بعة للجهات من أجل تقوية اجلهوية يف بالد�، من أجل 

ة يف بالد�، ومن أجل أن نصل إىل منو مندمج ومنو متوازن تقوية اTميقراطي
  .يف مجيع أقطار املعمور

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

هناك آخر سؤال موجه إىل الوزارة امللكفة بتحديث القطاعات العامة 
  .قد حسب من طرف الفريق ¨شرتايك

  .إذن شكرا عىل انتباهمك، ورفعت اجللسة


